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  آمدهايش وپی سازقادسيه سرنوشت جنگ
   ايران درآستانۀ محلۀ عرب

مدينه هجرت کرد و خشت بنایِ   مسيحی که پيامرب اسالم از مکه به۶۲۲در مهرماه سال 
ترين کشور  حاکميت دينِ نوپديد اسالم را بنا اد ايران قدرمتندترين و ثرومتندترين و پيشرفته

شد و اقوام ايرانی با گويشهای   ناميده میزمين ايرانسرزمينهائی که . وددر کلِ جهان متمدن ب
گوناگونشان در درون مرزهای اين کشور ناور جاگير بودند از شرق تاجيکستان کنونی در 
مهسايگی غربی چين، و از کرانۀ غربی سيردريا در شرق ازبکستان کنونی در مهسايگی غربیِ 

در مشال ازبکستان کنونی در ) اکنون درياچۀ آرال(خوارزم ترکستان، و از جنوب دريایِ 
مهسايگی جنوبی ترکستان، و از اواسط پاکستان کنونی و جاهائی که کويته و خضدار است 

شد در مهسايگی غربی هندوستان، و از باختريه و هريوه و زابلستان و سيستان که  شروع می
ذشت، پارت و هيرکانيە که اکنون نيمۀ جنوبی گ اکنون شامل بيشينۀ کشور افغانستان است می

رفت تا به سرزمينهای جنوب  سوی غرب پيش می گرفت و به ستان است را دربر مینترکم
سرزمينهای شرقی  رسيد که اکنون کشور آذربايجان است، و از آجنا به کوههای قفقاز می

نشين که در درون   ايرانیبقيۀ سرزمينهای. رسيد که اکنون در شرق ترکيه است درياچۀ وان می
اش در  شد که اکنون بيشينه قلمرو شاهنشاهی بود نيز شامل ايران کنونی و مهۀ کردستان می

مردمِ مهۀ اين سرزمينها قوم . کشورهای عراق و ترکيه و خبشی از آن در شرق سوريه است
ی از زبان ايرانی گويشهای گوناگون زبان بودند و به دادند و ايرانی بزرگ ايرانی را تشکيل می

شد و شامل مفردات مشترک مهۀ   ناميده میزبان دریزبان واحد مشترکی که . گفتند سخن می
اين زبان بعدها که . داد گويشهای زبان ايرانی بود زبان مهگانی و مشترکشان را تشکيل می

بود؛ » ايرانیزبان « ناميده شد که معنايش نزد عرا زبان فارِسیدست عرب افتاد  ايران به
� مهچون ديگر اقومِ ايرانی�گويشِ مردم پارس نبود، بلکه قوم پارسی نيز » زبان فارسی«ولی 

سرزمينهای واقع در ميان دو رود . گويش خاص خودشان را داشتند که سوای زبان دری بود
رزهای دجله و فرات نيز از دوران دور تاريخ تا اين زمان که مورد گفتگويمان است در درون م

نشين بود؛  نشين و سريانی نشين بلکه آرامی ايران قرار داشت، ولی اين سرزمينها نه ايرانی
دادند و از دوران ماد و هخامنشی تا کنون در درون  يعنی مجعيتشان را بوميان ديرينه تشکيل می
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ای کشورهای کنونیِ يمن و عمان امارات و سرزمينه. قلمرو شاهنشاهیِ ايران قرار داشتند
نشينِ غرب دريای پارس در شرق عربستان کنونی نيز از ديرباز در درون قلمرو ايران قرار  عرب

ئی  بازمانده  بود که اکنون اندکتيسپونپايتخت اداریِ شاهنشاهیِ ايران شهرِ بزرگ . داشت
ر مردم درون کشور شاهنشاهی د. هايش در مرکزِ کشور عراق در کنار بغداد برجا است از ويرانه

ترين مردم سراسرِ جهان بودند، و  اين زمان که مورد گفتگويمان است ثرومتندترين و مرفه
مردم کشور شاهنشاهی در . درخشيد متدن ايرانی مهچون نگين درخشانی بر تارک جهان می

روان و هرمز و خسرو پرويز در صدسال اخير برقرار کرده  سايۀ ثبات و امنيتی که دولتهای اَنوشە
در فراسوی . زيستند کار و سازندگی و توليد مشغول بودند و در رفاه و آسايش می  بهبودند

مرزهای ايران هيچ کشور ديگری نبود که بتواند با ايران مهتايی کند، و هيچ ملت ديگری 
مردم ايران . وجود نداشت که آسايش و رفاهی شبيه آسايش و رفاه مردم ايران داشته باشد

ترين  ثرومتندترين و مرفه) تناسب  از شهری و روستايی و حکام و رعايا، بهعموم ايرانيان، اعم(
های بازرگانی  دولت ايران سرورِ بالمنازع درياهای خاورميانه و جاده. مردم جهان بودند

املللی رونق خبشيده بود و صنايع کشور در اوج  املللی بود، و ثبات ايران به بازرگانی بين بين
روان به اوج شکوفايی رسيده بود   علوم و هنرها که در زمان خسرو اَنوشە.رشد و توسعه بود

را برای  رفت که بازهم شکوفاتر شود، و محايت خسرو پرويز از علوم و فنون و هنرها راه آن می
به برکت اصالحاتی که از زمان قباد اول . پيمودن پلکان عروجِ هرچه بيشتر باز گذاشته بود

را  را دنبال کرد و هرمز و خسرو پرويز نيز آن روان آن وانش آغاز شد و اَنوشەتوسط مزدک و پير
شناسیِ نوين با نام  گيری کردند، ايران در آستانۀ دورانی قرار گرفته بود که در زبان جامعه پی

قانون خانواده و قوانين مدنی به زن ايرانی حقوق و منزلتی . شناسيم دوران بورژوايی می
دست آورد، و  توانست که هر منصبی را در کشور به ه معادل حقوق مرد بود؛ زن میداد ک می

توانست که نايب السلطنه و شاه شود؛ دو بانو در دوران ساسانی نايب سلطنت  ازمجله می
شدند؛ دو بانو در اواخر دوران ساسانی شاه شدند؛ و در اواخر دوران ساسانی بانوانی در 

 مهۀ پژوهشگران تاريخ ايران اتفاق نظر دارند که زن در ١. داشتندجاهائی از کشور حاکميت
 آستانۀ استقالل رسيده بود و  ايران اواخر دوران ساسانی از نظر حقوق و منزلت اجتماعی به

  .  چنان منزلتی دست يافته بود که زن در هيچ جای ديگرِ جهان نداشت به
نفع طبقۀ متوسط  سرو پرويز که بهاصالحات دوران شاهقباد و انوشەروان و هرمز و خ

کرد مهواره  ساالران سنتی را حمدود می رفت و امتيازهای دستگاه فقاهت و زمين پيش می به
خنستين رويارويیِ بزرگ آا با اصالحات . ساالران بود مورد خمالفت فقيهان و زمين
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ختت نشانده شدن   بهو برکنار شدن قباد و) رهرب بزرگ اصالحات(اجتماعی به نابودی مزدک 
ولی خسرو انوشەروان چند سال بعد که . اجناميد) روان انوشە(پسر نوجوانش خسرو اول 

ساالران برای  آرامی دنبال کرد؛ و تالشهای فقيهان و زمين قدرت گرفت اصالحات پيشينه را به
پسر  سپس اين تالشهای ضد اصالحی در دوران سلطنت هرمز ٢.رويارويی با او کامياب نشد

نتيجه رسيد، هرمز در کودتايی بازداشت و کشته شد و سپهساالر رام چوبينه که  روان به انوشە
 خسرو ٣.روان برگرداند دوران ماقبل قباد و انوشە سلطنت نشست تا ايران را به پارتی بود به

 ريکمومحايت قيصر  پسرِ هرمز که از برابر کودتاگران شکست يافته به سوريه گريخته بود به
ئی از ايرانيان برخوردار  های گسترده او داده بود و با محايت اليه زنی به که اکنون دخترش را به

. روان را با جديت دنبال کرد سلطنت برگشت و اصالحات هرمز و انوشە از اصالحات به
ساالران با خسرو پرويز مهچنان ادامه يافت تا آنکه  در آذرماه سال  خمالفت فقيهان و زمين

اام  در کودتای خونينِ سپهساالر شهرورازِ پارتی برکنار و به)  مسيحی۶۲۸(ششم هجری 
دين و ميهن در يک دادگاه جنجالی حماکمه و اعدام شد، و پس از او شيرويە پسر  خيانت به

   ٤.سلطنت رسيد نشاندۀ خمالفان اصالحات به عنوان دست خسرو پرويز به
از دولت کودتايیِ شيرويه در کشور پديد آمد سبب شد که ئی که  جانبه های مهه نارضايتی

های صنعتگر و بازرگان و دهيگان  های وسيعی از مردم که اليه دولت از حصول مالياای اليه
از ) بوروکراسی(داریِ کشور  نارضايتی دستگاه. برآمده از اصالحات بودند حمروم شود

ردانند نيز مانع از آن بود که خواهندگان نظام کشور برگ خواستند به اوضاعی که کودتاگران می
آميزی که  مسابقۀ شتاب. شان استحکام خبشند دولت کودتايی ساالریِ کهن بتوانند به زمين

ای مصادرۀ امالک دهيگان با  برای توسعۀ ممتلکاتشان به) فئودال(زمين  اقتدارگرايان کالن
  .  يکديگر قرار داده وارد نزاعهای خونينی کردراه افکنده بودند آا را رودرروی يکديگر به

ايران پس از کودتای شهروراز و کشته شدن خسرو پرويز و روی کار آورده شدن شيرويە 
دنبال آورد و  سلسله جنگهای داخلی را به وارد يک دوران آشفته شد که چندين کودتا و يک

  : آستانۀ فروپاشی رساند ی را بهايت ضعف، و دولت شاهنشاه کشور را در خالل شش سال به
سلطنت نشانده بود که از خاندان پارتیِ اسپنديار بود و خود با  شيرويە را شهروراز به

سلطنت نشاند با دولت  شهروراز وقتی شيرويه را به. رقابت سپهداران بزرگ پارسی مواجه بود
 مسيحی ۶۰۴ مصر که از سال بيزانت وارد مذاکره برای صلح شد و سرزمينهای اناتولی و شام و

اشغال نيروهای ايران درآمده بود به دولت بيزانت برگردانده شد و مرزهای غربی  بعد به به
روان برگشت که رود فرات در سوريه و ترکيۀ کنونی را مرز ميان  وضعيت دوران انوشە ايران به



  
 

۱۸

قيصرِ (ش با هراکليوس خيانت و ساز خمالفان شهروراز او را به. دو دولت تعيين کرده بود
. دانستند بار می شکست خفت شدن پيروزيهای ايران به  کردند و عامل تبديل متهم می) بيزانت

سر و صدا که توسط افسران پارسی در کاخ  سراجنام، شيرويه چند ماه بعد در کودتائی آرام و بی
طنت نشانده شد، و نيابت ترتيب داده شد از ميان برداشته شد، و پسرِ خردسال او اردشير به سل

شهروراز از کودتای . دست گرفت اَسپ به آذرِ گَشن مه نام  سلطنت را يک سپهبد پارسی به
اَسپ که فرمانده سپاه  نام نامدارِ گَشن خمالفانش در خشم شد، و با مهدستی يک افسر پارتی به

که ) گارد سلطنتی(نان کاخ تيسپون لشکر کشيد؛ فرمانده نگهبا بهبود ) عراقِ کنونی (نيمروز
اَسپ  آذرِ گَشن مه او اردشير و . نام نيوِ خسرو بود نيز با او مهکاری کرد يک افسر پارتیِ ديگر به

 به سلطنت نشست، و دست به تصفيۀ ارتش از فرآئينخودش با لقب را گرفته کشت، 
   ٥.خمالفانش زد

د، و او در کودتای خونينِ سه ولی سلطنت شهروراز پارتی بيش از دو ماه دوام نياور
کشته ) زادان فرخ و پسِ فرخ و ماهيارِ فرخ(برادرِ پارسی اهل استخر از افسران گارد شاهنشاهی 

زمان دربار ايران  رفتاری که پس از قتل با جسد او کردند نشانۀ اوج خشونتی بود که در آن. شد
های  سربازانشان سپردند تا در کوچه  او را بهپاهای الشۀ او بند بستند و آن مبتال بود؛ به به

خاطر آنکه درصدد واژگون  تيسپون بر زمين بکشانند و به متاشای عوام بگذارند و بر او به
سان قتل و کشتار در کشور ادامه  اين  به٦.کردن شاهنشاهیِ ساسانی برآمده بود نفرين بفرستند

ه بودند، مشاری را هواداران اردشير يافت؛ مشاری از بزرگان را خواهندگان شيرويه کشت
. خردسال کشته بودند، مشاری را شهروراز کشت، و مشار ديگری را نيز پسران فرخ کشتند

ترين افسران و بلندپايگان  کشور با اين کشتارهای متقابل از گروهی از نيرومندترين و باجتربه
وراز به سلطنت نشانده شد با دو که پس از شهر� دختر خسرو پرويز�دخت  پوران. حمروم شد

پا خاست و لقب فيروز خسرو  در خراسان مردی از نوادگان فيروز بهمدعی پرقدرت روبرو شد؛ 
در نصيبين يک مدعی از خاندان ساسانی با لقب . برخود اده خويشنت را شاهنشاه خواند

نام خويش  ادند و بهعنوان شاهنشاه ايران تاج برسر  هردو به. سلطنت نشست هرمز پنجم به
سکه زدند، و هرکدام خبشی از سپهداران را در کنار خود داشت و در تالش بود که بر سراسر 

سلطنت  کرد خسرو پسر قباد است نيز در باختر به پيرمردی که ادعا می. کشور دست يابد
تند؛ دخت در جنگ کش فيروز خسرو را حاميان پوران. نشست و در صدد شد که کشور را بگيرد

  . گونه از ميان برداشته شدند ولی هرمز و خسرو معلوم نيست که چه مدت سلطنت کردند و چه
اند که  اند و گفته نيکی ياد کرده و خبرد و باتدبير دانسته دخت که ايرانيان از او به پوران
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 نيز در کودتای مهرماه سال دهم ٧سال را به ملت خبشيد، چون به سلطنت نشست ماليات يک
شد از  پس از او مردی بنام فيروز پسر رام که گفته می. ی برکنار و سپس در تاريخ گم شدهجر

ختت  روان است توسط کودتاگران در تيسپون به ختمۀ يزدگرد دوم و مادرش دختر خسرو انوشە
سپس نوبت به بانو . اين نيز سه ماه بعد در کودتای ديگری از ميان برداشته شد. نشانده شد

کار  برآورندگان او نيز مانند بقيه دست به.  رسيد دخترِ ديگر خسرو پرويزدخت آزرمی
نابودگری خمالفان شدند، و ازمجله افرادی که کشته شد سپهبد فرخ هرمز پارسی بود کشندۀ 

دخت شد و تشر زد که  او خواهان ازدواج با آزرمی. خسرو پرويز و نيرومندترين سپهدار ايران
هدف او از اين ازدواج . پايتخت لشکر خواهد کشيد ين ازدواج ندهد بها دخت تن به اگر آزرمی

يعنی فرمانده (فرماندار  سپاهبد و بزرگ آن بود که دربار را در اختيار خويش گرفته مقام ايران
ولی برآورندگان . احنصار درآورده بر امور دولت مسلط شود را به) وزير کل ارتش و خنست

 بيم و با او خمالف بودند؛ و ترتيبی دادند که او وارد پايتخت و کاخ دخت از قدرت او در آزرمی
رستم ( رستم پسر فرخِ هرمز ٨.سر و صدا او را کشتند سلطنتی شد، و در يک توطئۀ پيچيده و بی

دخت را برکنار کرد و  پايتخت لشکر کشيد و آزرمی دنبال کشته شدن پدرش به به) زاد فرخ
زاد يک  رستم فرخ. دخت نيز پس از آن در تاريخ گم شد آزرمی. ندحاميانش را از دم تيغ گذرا

است را از جهرم � خواهرِ رامِ چوبينە�شد پسر خسرو پرويز از گردويە  کودکی که گفته می
ماه برکنار کرد، و جوانکی  ولی اين کودک را پس از يک. سلطنت نشاند آورد و در تيسپون به

شد پسر شهريار و نوۀ خسرو پرويز است را از استخر به  ته می ساله که نامش يزدگرد بود و گف۱۵
   ٩). هجری۱۲سال (تيسپون برده بر ختت شاهنشاهی نشاند 

اکنون ديگر سری از سپهبدان بزرگ منانده بود تا در برابر رستم قد برافرازد و کودتای 
جائی  کودتاها بهولی اوضاع کشور در ساهلای اخير و در ميان . ديگری در پايتخت ترتيب دهد

شد قلمروش از عراق و خوزستان و  رسيده بود که آنچه که پادشاهی يزدگرد سوم ناميده می
در عراق و خوزستان نيز سپاهيان مسيحی نافرمان شده . رفت مهدان و آذربايجان فراتر منی

. دئی سپهداری سر برآورده بود و درصدد تشکيل سلطنت بو در درون کشور از هر گوشه. بودند
جنگ داخلی سراسر کشور را در شرق و غرب و مشال و جنوب و . سراسر کشور در آشوب بود

 هرکدام از فرمانداران حملی به سلطانی خودسر تبديل شده و کشور .مرکز فراگرفته بود
خراسان و باختر و ختارستان و کابلستان و سيستان و سغد و خوارزم هرکدام . پاره شده بود پاره

که دولت رمسی بود و تيسپون را در � شاه جديد خودسر بود، و سلطنت يزدگرد در دست يک
ازحدّ � عمالً�اش  نيروهای آن مناطق نداشت بلکه سلطه تنها دسترسی به نه� اختيار داشت
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  . رفت تيسپون تا خوزستان و مهدان فراتر منی
شی قرار گرفت؛ و چنين بود که شاهنشاهی ايران پس از خسرو پرويز در آستانۀ فروپا

هيچ سپهداری فرصت  آميزِ اقتدارگرايان که در سراسر کشور جريان داشت به های رقابت ستيزه
  . ميدان اده کشور را از خطر فروپاشی جنات دهد عنوان قدرت برتر پا به داد تا به منی

الل بعد، در خ در ميان اين رخدادها بود که پيامرب اسالم از آغازِ سال هفتم هجری به
شد و شامل سه منطقۀ يثرب و مکه و طائف  سال، خبش غربی عربستان که حجاز ناميده می سه

زيرِ پرچمِ واحدی درآورده حاکميت  بود را طی يک سلسله لشکرکشيهای هدفمند و مداوم به
اطاعت   سپس در سال دهم هجری تالش کرد که با به١٠.مقتدری با مرکزيت مدينه تشکيل داد

 ١١.لِ درون عربستان يک حاکميت سراسری تشکيل دهد ولی عمرش وفا نکردکشاندن قباي
او شده بود در ساهلای يازدهم و دوازدهم ) يعنی جانشينِ(پس از درگذشت او ابوبکر که خليفۀ 

مششيرِ خالد ابن  باری کلّيۀ قبايل درونیِ عربستان را به هجری طی سلسله لشکرکشيهای خون
بار در تاريخ يک حاکميت  اطاعت مدينه کشاند، و برای خنستين ل بهوليد و عکرمه پسر ابوجه

 هجری و ۱۲سال پيش از نيمۀ  ١٢.سراسری در عربستان تشکيل شد که مرکزِ آن مدينه بود
زمانی که يزدگرد سوم بر ختت شاهنشاهی ايران نشانده شد قلمرو دولت نوپای عربی در مشال 

   .مرز بود معربستان با دو کشورِ ايران و روم ه

   آمادگی قبايل عربستان برای جهانگشايی
عربستان سرزمينی بود کم آب و گياه با مجعيتی بزرگ که امکان زيسنت در آن دشوار 

زور مششيرهای جهادگران مدينه  بود، و احتاد ساختگی و زورکیِ قبايل پراکندۀ عرب که به
ايل جمبور بودند که برای حفظ يا حاصل شده بود هرآن ممکن بود که از هم بپاشد؛ زيرا قب

گرچه سرزمينهای . يی برگردند های قبيله دوران ستيزه حصول زمين و چراگاه و منابع زيستی به
آب و گياه بود ولی عربستان يک مجعيت بزرگ چند ميليونی  درونیِ عربستان بيابانی و کم
ر سرزمينهای متدنی که معموالً د) زلزله، سيل، وبا، قحطی(داشت؛ زيرا بالهای طبيعی 

داد؛ و علت اينکه عربستان دارای يک مجعيت  کرد در عربستان رخ منی مجعيتها را کشتار می
. عمدۀ مجعيت عربستان در يمن و در شرق عربستان جاگير بودند. چند ميليونی بود مهين بود

ی از يمن آمار قبايلی که در فتوحات اسالم. بيشترين تراکمِ مجعيتیِ عربستان در يمن بود
� و در گفتارهای بعدی خواهيم شناخت�عراق و ايران و شام و مصر خزيدند  بيرون آمده به

ميليون از مردم  دهد که يمن در آن زمان حدود دو ميليون مجعيت داشته و بيش از يک نشان می
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يمن در خالل دو دهه پس از آغاز جهانگيریِ عرب به سرزمينهای شام و مصر و عراق و ايران 
  ). مناسبت، خواهيم ديد را در اين کتاب، به و اين(اند  وچيدهک

وضعی رسيده بود که هيچ راهی جز آن نداشت  زمان از نظرِ مجعيتی به عربستان در اين
که خبش بزرگی از مجعيتش را به بيرون از مرزهايش پرتاب کند؛ يعنی خبش بزرگی از قبايل 

اين وضعی بود . خزيدند ز مرزهای عربستان میبايست به سرزمينهای بيرون ا می� هرحال به�
که در تاريخ جهان بارها و بارها اتفاق افتاده بود، و در هر دوره خبشی از مجاعات بشری 

درون سرزمينهای دور  مجعی به سبب کمبود موارد و منابع زيستی جمبور شده بودند که دسته به
 اناتولی و اروپا در دورانی از تاريخِ درون هند و خزش مجاعات آريايی به. و نزديکشان خبزند

خزشهای . گران تاريخ با آن آشنايند های اين خزش بشری بود که مطالعه باستانْ يکی از منونه
درون ايران و اناتولی منونۀ ديگری از اين  بعد به بزرگ مجاعات ترک از سدۀ پنجم هجری به

ايیِ تاريخیِ اقوام جهان جاجببزرگ اييهای درميان مهۀ جاجب. خزشهای مجاعات بشری است
و با هدف ) ايدئولوژی(فردی داشت، زيرا زير پرچمِ عقيده  قوم عرب ويژگیِ منحصر به

  .  صورت گرفتگسترش عقيده در سرزمينهای ديگر
که دنبالۀ طبيعیِ عربستان ) در جنوبِ عراقِ کنونی(سرزمينهای ماورای فرات جنوبی 

د شاهنشاهی پارتيان جايگاه خبشی از قبايل عرب بود و در رفت از ديرباز و از عه مشار می به
دولت ساسانی برای کنترل قبايل عرب دو احتاديۀ بزرگ از . درون مرزهای ايران قرار داشت

اين قبايل در منطقه تشکيل داد که در زمان شاپور دوم ساسانی در هم ادغام شده تشکيل 
مرکز اين امارت شهر جنف .  ناميدندحيرهرا را شورستان و ع امارتی دادند که ايرانيان آن

 قرار گرفت که لَخم بنیرياست اين احتاديه در دست قبيلۀ يمنیِ . بود) در جای جنف کنونی(
دين  خلم در سدۀ ششمِ مسيحی به بنی. آن منطقه کوچيده بودند در زمانی از دوران پارتی به

عنوان فرماندار منطقه  يرانی مهيشه به يک افسر ا١٣.مسيح درآمدند و مذهب يعقوبی داشتند
اند  نام اين افسر در آغاز سلطنت خسرو پرويز را فرخان شامهرد نوشته. در حيره مستقر بود

های  م، و در ميان پيشروی۶۰۸در حوالی سال ). فرخانْ نام خاندانی و شامهرد لقبِ او بوده(
 بود مورد خشم خسرو پرويز قرار گرفت و سپاهيان ايران در شام، امير حيره که نعمان ابن منذر

شوهر دخترِ �اند که عدی ابن زيد  در علت اين امر، نوشته. ها گرفته شد رياست حيره از خلمی
با نعمان اختالف يافت، و نعمان از عدی نزد � نعمان و مشاور دربارِ ايران در امور عربستان

او اجازه داد،  خسرو به. زندان کند رفته بهخسرو پرويز بدگويی کرد و اجازه گرفت که عدی را گ
نزد خسرو رفته از او تقاضا کردند که فرمان  برادران عدی به. زندان افکند و او عدی را به
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دست يک شخصيت عرب برای نعمان  خسرو فرمان آزادی او را به. آزادی عدی را صادر کند
فرستاده داد تا برای  هنگفتی رشوه بهفرستاد، ولی عدی را نعمان در زندان خفه کرد، و مبالغ 

ئی نيز به دربار نوشت و از  نامه. دربار گزارش برساند که عدی پيش از اين مرده بوده است
خواهی و تقاضای خبشايش کرد، و  آنکه غفلت او سبب شده که عدی در زندان مبيرد پوزش

اور دربار در امور عرب عنوان مش جای پدرش به دربار پيشنهاد داد که زيد پسر عدی به به
دربار ايران راه يافت ترتيباتی چيد و خسرو را از نعمان  زيد ابن عدی وقتی به. منصوب شود

. نزد نعمان رفت و او را بيم داد که خسرو از او در خشم است پس از آن به. خشم آورد به
اش  قصد بد دربارهدربار طلبيد، ولی نعمان از بيم آنکه خسرو  دنبال آن نعمان را خسرو به به

رؤسای ). زمان حامت طائی بود رئيسِ طی در آن(ميان قبايل طی رفت  دارد از جنف گريخته به
. او پناه ندادند خاطر تو مورد خشم خسرو واقع شويم، و به خواهيم به او گفتند که ما منی طی به

) شيبان رئيس بنی(رفت، و هانی ابن مسعود شيبانی � شييبان سرزمين بنی�قار  ذی او سپس به
خسرو از فرار نعمان در خشم شد، و هانی ابن . که کارگزار ايران بود او را نزد خود پذيرفت

تيسپون برود و خود را  نعمان مشورت داد که ترين راه آنست که به را شنيد به مسعود چون اين
زيد ابن . ن رفتنعمان ناگزير به تيسپو. دامن شاه اندازد شايد مورد خبشايش قرار گيرد به

 خسرو فرمود تا او را در گويا. نيست گرديد زودی سربه عدی مأمور حتويل گرفنتِ او شد و او به
   ١٤.زير پای پيل افکندند  او را بهگويازندان کردند، و او در زندان مرد؛ و  خانقين به

بان اداره پس از آن حيره زير ادارۀ مستقيم دربار قرار گرفته توسط افسری با سمت مرز
شامل سرزمينهای جنف و ديوانيه و کربال و انبارِ �سرپرستیِ خبشِ اصلیِ حيره . شد می

طايفه از قبايلِ طَی، و  يکی اياس ابن قُبيصه رئيس يک: به دو مرد مسيحی سپرده شد� کنونی
ن هر دو  اي١٥).مثلِ يزد(طايفه از قبايلِ ازد  ديگر عبداملسيح ابن عمرو ابن بقَيلَه رئيس يک

ها که روزگار درازی حاکمان مقتدرِ حيره  برای خلمی. مذهب بودند قبيله مسيحی و يعقوبی
بودند، و داستان داد و دهشِ اميرانشان ورد زباای قبايلِ سراسر عربستان بود که در کتاای 

که نظارت بر خبش مشالی حيره . پس قدرت و شوکتی مناند ادب بازتاب يافته است، از اين
هاشان تا  شد نيز به قبايلِ اياد و تغلب سپرده شد که دامنه باالتر از انبارِ کنونی واقع می

  . رسيد می) در شرق سوريۀ کنونی(بياباای حران و نصيبين 
اش را برداشته قصد بيابان شرقِ  منذر پسر نعمان پس از کشته شدن پدرش مردان قبيله

برای جلوگيری از او بيرون ) امير دمشق و اردن(شمر غَسانی  حارث ابن ابی. رود اردن کرد
نام عين اَباغ در مشال عربستان ميان دوطرف درگرفت منذر کشته  در نربدی که در جائی به. شد
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دمشق برگشت  در دنبال اين خرب آمده که وقتی حارث به. دمشق برد شد و حارث سرش را به
دمشق  برای ديدار او به) د سال بعد شاعر پيامرب اسالم شداهل مدينه که چن(حسان ابن ثابت 

   ١٦.او داد ها سخن سرود، و حارث جايزۀ بزرگی به رفته بود و در ستايش او و نکوهش خلمی
کنندۀ نقل و انتقال قبايل مشالی عربستان بود حيره  برچيده شدن امارت حيره که کنترل
بکر که در شرق و   بياباای حيره کرد، و قبايلِ بنیرا وارد رقابتهای قبايلیِ عرای جاگير در

اندازی بر زمينهای پرآب و گياه جنوب فرات  صدد دست شرقِ عربستان جاگير بودند به مشال
 قار ذیوقعۀ نام   رخدادی اجناميد که در تاريخ عربستان به اين تالش چندسالِ بعد به. برآمدند

تر گشوده  های حيره را بر روی قبايل دوردست وازهآمد بود که در شهرت يافت؛ و مهين پيش
قار آشفته و مبهم و  يادهای عرا از جنگ ذی. مرزهای جنوبیِ عراق نزديک کرد آا را به

البدء مؤلف . تاريخِ دقيق اين رخداد نيز معلوم نيست. گويی است آميخته با افسانه و زياده
 رخدادهای بعدی ١٧.دخت اتفاق افتاد نقار در سلطنت پورا  نوشته که جنگ ذیوالتاريخ

جنگ در ميان آشفتگيهای ناشی از کودتای  دهد که اين سخن درست است، و اين نشان می
  . کشته شدن خسرو پرويز در ايران و در سال هفتم يا هشتم هجری رخ داده است منجر به

چندان دوری از  ئی بود در درون سرزمينِ حيره در جنوب فرات در فاصلۀ نه قار منطقه ذی
شيبان  بنی. تر از جائی که بعدها کوفه شد تر از قادسيه و پائين مرکز امارت حيره و اندکی پائين

. برای چرای دامهاشان در اين زمينها رفت و آمد داشتند) بکر ئی از احتاديۀ قبايل بنی شاخه(
زمينهای غربی  ی دامهاشان بهگويا از نعمان ابن منذر اجازه يافته بودند که تابستاا برای چرا

شيبان در زمان خسرو پرويز در دست قيس ابن مسعود بود که  رياست قبايلِ بنی. بصره بروند
بياباای واقع در غربِ بصرۀ (از جانب خسرو حاکميت سرزمينِ طَف � نوشتۀ بالذری به�

زمينهای غربیِ شان بود تا  شيبان از کويت کنونی که سرزمين اصلی  بنی١٨.را داشت) کنونی
ها تا وقتی حاکميت حيره را داشتند اينها و  خلمی. جائی که بعدها بصره شد پراکنده بودند

 زمينهای  کردند و جلوِ هرگونه ستيزه و رقابت قبايلی برسرِ ديگر قبايل را نيرومندانه کنترل می
. افتاد يين شده بود منیفکرِ جتاوز از حدودی که برايش تع ئی به گرفتند و هيچ قبيله حيره را می

ئی  شيبان شاخه بنی. يی بود اما اکنون اوضاع ديگرگون شده بود، و حيره عرصۀ رقابتهای قبيله
بندی قبايلِ يمنی اختالفها و   بودند و با دستهربيعهبندیِ  بکر و از دسته از احتاديۀ بنی

ی بود تصميم گرفت که بندی يمن اياس ابن قبيصه طائی که از دسته. های سنتی داشتند ستيزه
قار نابود کند و راه خزيدن ديگر قبايلِ ربيعه  شيبان را در ذی با کسب اجازه از دربارِ ايرانْ بنی

شيبان  نزد رئيس بنی اشارۀ او به منظور، پيکی به برای اين. درون حيره را برای مهيشه بربندد به
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او ابالغ کند که  ه شده است تا بهرفته گفت که از طرف شاهنشاه فرستاد) هانی ابن مسعود(
پايتخت برده شوند که  شيبان بايد از اين منطقه بروند، يا رؤساشان خود را تسليم کنند تا به بنی

فرجامی شبيه رئيسِ  شيبان از بيمِ آنکه به رئيس بنی. شان تصميم بگيرد شاهنشاه درباره
بکر نيز   و طوايف ديگری از بنیماندن و مقاومت کردن گرفت، ها گرفتار آيد تصميم به خلمی

، )طی و اياد و تغلب(سپاه حيره متشکل از جنگجويان قبايلِ درون حيره . آا پيوستند به
که نامهاشان را هامرز و (فرماندهی دو افسرِ ايرانی از فرماندهان قرارگاههای نظامی منطقه  به

شيبانيها در زمينی . رمای سختتابستان بود و گ. قار گسيل شد ، به ذی)اند زين نوشته گالب
شان  دور از آب موضع گرفتند، و مقادير زيادی آب برای خودشان يه کردند که برای دو هفته

شيبان بود با گروهی از  بندی ربيعه و مهريشۀ بنی رئيس قبيلۀ اياد که از دسته. کافی بود
شيبان حمرمانه پيام فرستاد  رئيس بنی مردانش در سپاه حيره بود، و شبِ پيش از آغاز نربد به

شان  وعده روز بعد که جنگ آغاز شد اياديها به. فرار خواهيم داد که ما فردا در حين نربد تن به
ئی که از  شيبانيها، طبق نقشه. شکست منوده از برابر شيبانيها گريختند وفا کرده تظاهر به

بيابان   پشت داده رو بهشکست کرده پيش کشيده بودند پس از ساعتی زد و خورد تظاهر به
آب که از پيش برای  شيبانيها در جائی بی. ادند، و سپاهيان حيره آا را دنبال کردند

تغلب نيز  طايفه از بنی مردان يک. کمينگاه تعيين کرده بودند ايستاده با آا وارد نربد شدند
يبانيها مهريشه بودند متايل بندی ربيعه و با ش گرچه در سپاه ايران بودند، ولی چونکه از دسته

گويند که هردو فرمانده ايرانی و بسياری از  گزارشها می. جنگيدن با شيبانيها نداشتند به
سربازانشان کشته شدند، و بقيه از بيم آنکه در گرمای بيابانی هالک شوند دست از نربد 

قار  پس در ذی ز آنشيبان اجناميده بود که ا پيروزی بنی به� عمالً�جنگ . کشيده بازگشتند
هائی سرودند که خرب از  شان چکامه بکر دربارۀ پيروزی سرايان قبايل بنی سخن. ماندگار شدند

اين . رو شده و پيروز درآمده بودند داد؛ زيرا با سپاهيان ايران روبه پيروزی عرب بر عجم می
� شادمانه�يامرب اکرم مدينه رسيد پ دهان شد، و وقتی به به ها دهان ها در ميان قبيله سروده

توالی من  گيری کرده و به اين خنستين جنگی است که در آن عرب از عجم انصاف«: گفت
  .  گفتيم که اين رخداد مربوط به سال هفت يا هشت هجری است١٩.»نصرت يافته است

شيبان  ھ، در ميان اوجگيریِ آشفتگی اوضاعِ سياسی در ايران و عراق، بنی۱۱در سال 
) رياست قبيله رسيده بود که پس از درگذشت هانی ابن مسعود به( مثَنا ابن حارثه فرماندهی به

 اندکی. های فرات را تشديد کردند تالش برای دستيابی بر زمينهای پربارترِ حيره در نزديکی
کشاورزی  زير آب برده به پيش از اين، فيضاای دجله و فرات زمينهائی در جنوب عراق را به
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 و چونکه دربارِ ايران گرفتار مشکالت داخلیِ ٢٠بار وارد ساخته بود؛ های فاجعهمنطقه آسيب
. ديده اجنام نگرفت برآمده از کودتاهای پياپی بود اقدامی برای محايت از روستاهای آسيب

زيرِ آب برده ارتباط مناطق   به(*) بعالوه، اين فيضاا زمينهای بسياری را در جنوب عراق
  .روستاهای اطراف جنوبیِ فرات منقطع کرددرونی عراق را با 

   تصرف حيره توسط جهادگران عرب
دست کردن مناطق درونیِ عربستان فراغت  ھ ابوبکر که از يک۱۲در نيمۀ دومِ سال 

تر  نشينِ جنوب شام بود که پائين يافته بود آمادۀ گسيل لشکرهای جهادگر به سرزمينهای عرب
ئی نداشت؛ زيرا  نشين تابع ايران هيچ برنامه زمينهای عربآن خواهيم پرداخت؛ ولی برای  به
دانستند که  عرا از شوکت و قدرت و عزت ايرانيان خرب داشتند و می� «بيان طربی به�

هنگام مثَنا ابن حارثه   اما در اين٢١.»اند زير مهميز خويش کشيده ايرانيانْ ملتهای جهان را به
مدينه رفته مسلمان شدند و اوضاع آشفتۀ عراق را تشريح   بهبکر شيبانی با چندتن از سران بنی

او دهد و  بکر را به شدگان بنی منودند، و مثنا از ابوبکر تقاضا کرد که رياست بر مسلمان
حيره او را مهراهی کنند بفرمايد تا با  مردان قبايل ديگر که آمادگی دارند تا در لشکرکشی به به

که �اضای او پاسخ مثبت و قول مساعدت داد، و او با نامۀ ابوبکر تق ابوبکر به. او مهراه شوند
دنبالِ آن، ابوبکر   به٢٢.منطقه برگشت به� بکر بود شدگان بنی فرمان رياست او بر مسلمان

شرق  مشال فرمود تا به� ترين جهادگر در مطيع کردن قبايل عربستان کامياب�خالد ابن وليد  به
. حيره محله کرده حيره را از سلطۀ ايرانيان بيرون بکشد لِ منطقه بهياری قباي عربستان رفته به

ازمجله يک طايفه از ازد که (چند قبيلۀ نومسلمان ئی از مردم مدينه و جهادگران  خالد با دسته
سعد از قبايل هوازن که در بياباای  از مشالِ يمن آمده بودند، مزينه از قبايل حجاز، و بنی

ابوبکر به مثَنا ابن حارثه شيبانی نوشت که . راه افتاد سوی حيره به ، به)ندطائف جاگير بود
رئيس نومسلمان قبايل (برای عدی پسر حامت طائی . خودش را زير فرماندهی خالد قرار دهد

که قبايلشان در ) متيم رئيس نومسلمان يک قبيله از بنی(و قعقاع ابن عمرو متيمی ) طی
                                                 

. ز پيش از ظهور اسالم معمول بوداست که نزد عرا نيز ا) بومیِ عراق(يک واژۀ آرامی » عراق«(*)
های  گفتند، شاخه می» عراق«تر  زمينهای اطراف فرات جنوبی از حد انبار تا جنف و پائين عرا به

» سواد العراق«و زمينهای کشاورزیِ اين منطقه را » ماء العراق«فرات که در اين زمينها جاری بود را 
 از ظهور اسالم برای عرا شناخته شده بوده است و از پيش» عراق«منظور آنکه لفظ . ناميدند می

 لفظ نوينی نيست که بعدها ساخته شده باشد؛ منتها بعدها بر زمينهای وسيعی اطالق شد که از حد
 . گرفت موصل در مشال تا بصره و کوفه در جنوب را دربر می
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خالد  رون و پيرامون مرزهای ايران جاگير بودند نيز نوشت که بهشرق عربستان و د مشال
شيبان بودند و پيش از آن در منطقۀ  های بنی ذهل که شاخه عجل و بنی دو قبيلۀ بنی. بپيوندند

عامر که در مهين زمان مسلمان شدند  ، و يک طايفه از قبايلِ بنیحيره جاگير و مسيحی بودند
   ٢٣.ندخالد پيوست نيز پس از آن به

ادامۀ تالشهای ابوبکر برای تشکيل دولت سراسری � تعبيری به�حيره  لشکرکشی به
بايست  رفت که می مشار می حيره دنبالۀ طبيعی عربستان به. متشکل از مهۀ قبايل عربستان بود

از اين نظر، . از زير سلطۀ ايرانيان بيرون آورده شده در درون قلمرو دولت مدينه قرار گيرد
  . گيریِ برنامۀ يکپارچه کردن عربستان بود حيره اقدامی برای پی  بهلشکرکشی

ئی که در سرزمين حيره برای کنترل نقل و انتقال قبايل عرب دائر  مراکز نظامیِ پراکنده
عرای  بودند سربازانشان عرای منطقه و بوميان مسيحیِ عراق بودند؛ و اينها نسبت به

سبب تبليغات کشيشانشان که  مسيحيان منطقه به. خاطر داشتندمسلمان بيش از ايرانيان تعلق 
پرست و  شدت ضد ايرانی بودند و ايرانيان را آتش دولت مسيحی روم داشتند به عموما نظر به

اين امر در ساهلای اخير نوعی نافرمانی از افسران ايرانی در سربازان . ناميدند کافر و جنس می
يک مرکز نظامی برای کنترل .  اين زمان جمال بروز نيافته بودمسيحی پديد آورده بود که تا

.  در سرزمينِ کويت کنونی دائر بودکاظمهنام  نشين به عرا در کنار يک روستای عرب
شيبان جاگير بودند  اينجا طوايفی از بنی. نام فيروز بود زمان افسری به فرمانده اين مرکز در آن

اند که  نوشته. سال برای مسلمان شدن آماده شدند ر اينکه پيشترها مسيحی شده بودند و د
وقتی . او داده بودند به» کافر«و » خبيث«عرای اينجا با فيروز دمشن بودند و لقبهائی چون 

راه افتاد تا وارد سرزمين  سوی مشال به به� در شرق عربستان�خالد و جهادگرانش از يمامه 
ندد، فيروز نيروهايش را آماده کرد تا مانع پيشروی اينها مثنا ابن حارثه بپيو شيبان شده به بنی
فيروز در نربد کشته شد و ايرانيان . شيبان بودند ولی عمدۀ سربازانش از مهين بنی. شود

اين درگيری که در يکی از ماههای نيمۀ دومِ سال . کشنت رفتند شان به شکست يافتند و بسياری
 معروف است خنستين ذات السالسلنام  لمين بهھ اتفاق افتاد و در تاريخ فتوحات مس۱۲

 اين مهان نربدی است ٢٤.پيروزی مسلمين اجناميد درگيریِ سپاهيان ايران با مسلمين بود که به
اند که ارتش  نگاران متأخر که از حقيقت رخدادها آگاهی ندارند نوشته که کسانی از پارسی

ميدان نربد  ا افسرانشان سربازان را پا در زجنير بهجنگيدن با مسلمين نداشت لذ ايران عالقه به
زجنيرشده محاسی برای دفاع از کشور نداشتند ارتش ايران از  کشيدند، و چونکه سربازان به

بينيم که درگيریِ يک گروه از عرا با نيروهای مستقر در  در حالی که می. اسالم شکست يافت
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  . بود که عمدۀ سربازانش عرب بودند) کنونیکويت (يک قرارگاه کوچک نظامی در کاظمه 
خالد از کاظمه راه کرانۀ بيابان را گرفته وارد آن خبش از سرزمينِ اصلی حيره شد که 

او  شيبان در اينجا به مثنا ابن حارثه و بنی. شيبان جاگير بودند مثنا ابن حارثه و طوايفی از بنی
به سه دستۀ بزرگ و � اند ت هزار نوشتهکه مشارشان را بيس�خالد جهادگران را . پيوستند

ئی از حيره گسيل داشت تا روستاها را مورد  ناحيه چندين دستۀ کوچک کرد و هرکدام را به
نشين حيره خودداری منود و روستاهای  آباديهای عرب او از تعرض به. تعرض قرار دهند

روستاها  برد به لد در دستهدف خا. نشينِ کرانۀ فرات جنوبی را مورد دستربد قرار داد آرامی
. قصد تقويت ايمان نومسلمانانی بود که با او مهراه شده بودند گيری و تاراج اموال به غنيمت

اند که خالد برای جهادگران سخنرانی کرده فقر بياباای عربستان و ثروت سرزمينهای  نوشته
جا ريخته  اک در مههدر اين آباديها خواربار مهچون خ«: گفتايرانيان را يادآوری کرده 

به اهللا سوگند که حتی اگر جهاد برای گسترش دين اهللا هم بر ما واجب نبود نيز ما . است
کرديم، زيرا ما برای داشنت  بايست که برای دستيابی به ثروای اين آباديها پيکار می می
 از اصحاب مهراه يک خزرجی اهل مدينه ئی را به او دسته. »تر از آائيم ثروا برحق اين

نام بانقيا بر کرانۀ غربی  برای شبيخون به روستائی به) نامش بشير ابن سعد انصاری(پيامرب 
مهراه افسری  نام اُلّيس واقع در نزديکی بانقيا به سپاهيان مستقر در قرارگاهی به. فرات فرستاد

عرا تلفاتی دادند، بشير داد در نربد کشته شد،  فرخِ بن. مقابلۀ او شتافتند داد به نام فرخِ بن به
کالنترِ بانقيا که . ابن سعد نيز تير خورد و چند روز ديگر درگذشت، ولی بانقيا از جتاوز رهيد

، از بيمِ آنکه خالد تصميم )نامش بصبهری پسر صلوبا(تبار از بوميان عراقی بود  مردی آرامی
زار درم و يک جامۀ گرانبها بگيرد و از نزد خالد رفته پيشنهاد داد که خالد ه انتقام بگيرد، به به

او داد که مسلمين در آينده  ئی به نامه خالد پذيرفت، و پيمان. بانقيا خودداری ورزد تعرض به
   ٢٥.اندازی نکنند، و مردم بانقيا نيز با دمشنان مسلمين مهکاری نکنند روستای او دست به

ع از آن بود که تيسپون بتواند زمان گرفتاريهای ارتش ايران در داخل کشور مان در اين
مراکز نظامیِ کوچکی که در منطقه برای حفظ نظم و . موقع از خطر عرا جلوگيری کند به

شدند و قدرت مقابله با انبوه پرمشارِ  امنيت دائر بودند نيز توسط نيروهای پليس اداره می
و افرادشان کشتار تسخير درآمدند  عرای مهاجم را نداشتند؛ درنتيجه، در شبيخوا به

گزارشهای محالت خالد و دفاع نيروهای ايرانی در برابر او در آباديهای تابعِ حيره . شدند
عموما مشابه مقابلۀ هرمز در کاظمه با او است؛ و گرچه در اين گزارشها در مواردی در برآورد 

گردد، ولی عموم گويی شده است تا بر امهيت پيروزيهای خالد افزوده  نيروهای ايرانی گزافه
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های مسلمين آن  يکی از شيوه. گزارشها نشانگر ضعيف بودن دفاع اين منطقۀ دورافتاده است
کشيدند تا مردم را از قحطی  آتش می رسيدند کشتزار و باغ را به يک آبادی می بود که وقتی به

سياری از  خالد چنان هراسی در منطقه افکند که ب٢٦.تسليم بکشانند و گرسنگی ترسانده به
درون عراق گريختند، و  نشينِ جنوب فرات از سکنه ی شده مردمشان به روستاهای آرامی

ثروای روستاهای اين زمين دورافتاده . آنچه در پشت سرشان مانده بود را عرا تاراج کردند
ن نشي عنوان مثال، مردم يک روستای آرامی به. منود در برابر فقر عمومی عربستان بسيار می

وزن را  هاشان و اموال کم  پيش از آنکه روستاشان مورد محله قرار گيرد زن و بچهاَمغيشيانام  به
طربی افزوده که امغيشيا يک روستای بزرگ بود، . ماورای فرات گريخته بودند برداشته به

دش دست آورد که مسلمين تا پيش از آن مانن را منهدم کرد، و چندان مال در امغيشيا به خالد آن
ابوبکر وقتی خرب فتح امغيشيا را دريافت کرد بر منرب رفته فتوحات . دست نياورده بودند را به

   ٢٧.»تواند که پسری مهچون خالد بزايد هر مادری منی«: گفتخالد را ستود و 
روزگار برای  های مرزهای جنوبی عراق در آن تسخير اين روستاهای دورافتاده بر کناره

. اند داشته که گزارش تسخير هرکدام از اينها را جداگانه با تفصيل آوردهمدينه چندان امهيت 
ها از  کشتار نيروهای ايرانی مستقر در اين روستاها و تاراج اموال و بيرون کشيدن زنان و بچه

طربی نوشته که خالد روستائيان کشاورز را . ها و بردنشان از اقدامات معمولی بود خانه
   (*).کرد کردند را سبی می دان عجمها که با او مقابله میکشت ولی زن و فرزن منی

                                                 
معنای لغویِ . است» شده هبردگی برد به«است معنايش » سبايا«که مجعش ) بروزن نفی(» سبی «(*)

هائی بودند که از  سبايا نه اسيران جنگی بلکه زن و بچه. است» انسان قابلِ خريد و فروش«اين واژه 
رسم ديرينۀ قبايل عربستان که در اسالم تثبيت شد چنان بود که . شدند ها بيرون کشيده می خانه

شد مردان را اسير، زنان و کودکان   پيروز میزد، اگر برآن وقتی يک قبيله به قبيلۀ ديگری دستبرد می
شده بودند، و رسم عرب چنان بود که  سبايا مانند اموالِ غنينت. کرد را سبی، و اموال را غنيمت می

شد، و مهۀ حقوق انسانی از سبايا سلب  درنگ ملک او مشرده می گرفت بی سبايائی که می
ايا ممنوع بود، زيرا سبايا، مانند شتر و گوسفند شد کُشت، ولی کشنت سب اسيران را می. گرديد می

اينکه در فقه اسالمی کشنت زن و کودک در جنگها ممنوع است . غنيمتی، کاالی قابل فروش بودند
درآميزیِ . اند و کشتنشان زيان اقتصادی دربر داشته است علتش مهين بوده که اينها کاال بوده

شدند از رسوم معمولی عرب  روز يا ساعتی که سبی میشده در مهان  جنسی با زنان و دختران سبی
يارانش اجازه داد که  مصطلق در سال ششم هجری پيامرب به در غزوۀ بنی. بود که در اسالم تثبيت شد

شدۀ شوهردار نيز مهاجنا آميزش کنند، و تأکيد کرد که اين رسم از قديم وجود داشته و  با زنان سبی
در غزوۀ خيرب ]. ۵۴۶/ ۲ابن کثير، . ۴۱۳مغازی واقدی، [ی خود باشد تا دنيا باقی است بايد بر جا

خواستند که با آا آميزش کنند  در سال هفتم هجری وقتی سبايا تقسيم شدند و ياران پيامرب می
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دست کردن عربستان  گيریِ برنامۀ ابوبکر برای يک خالد ابن وليد در دوسال اخير در پی
چنان هراسی در ميان قبايل درون عربستان افکنده بود که شنيدن نامش لرزه براندام عرب 

 اياس ابن قبيصه طائی و عبداملسيح ابن بقَيلَه زمان در ميان حاکميت حيره در آن. انداخت می
از . اَزدی تقسيم شده بود، و قبايلشان چندی بود که برسر مناطق نفوذ و چراگاه در ستيز بودند

توانستند  جهادگرانی مهراه خالد بودند که می) طی و ازد(های قبايلیِ هردوی اينها  مهريشه
نام  مرزبان حيره يک افسرِ پارتی به. لد را آسان سازندخا کارِ شکست ايرانيان و تسليمِ حيره به

 بود و ما نام کوچکش را گائوپاناو در تيسپون بود، و افسری که نام خاندانيش .  بودآزادبِه
سربازان حيره عمدتا از ). اند عربی جابان نوشته گائوپان را به(دانيم در حيره مستقر بود  منی

سوی شهرهای حيره جلوگيری   تالش کرد که از پيشروی خالد بهنگائوپا. عرای منطقه بودند
سراسر حيره پس از آن برای . کند، ولی در نربدی که ميان او و خالد درگرفت شکست يافت

را تصرف و � مرکز امارت حيره�دفاعِ حقيقی ماند، و او بر آن شد که شهر جنف  خالد بی
خالد پيشنهاد دادند که تسليم او و باجگزار  سران قبايل حيره به. ضميمۀ قلمرو مدينه کند

ئی با سران قبايل  نامه خالد پيمان. دين و مردمشان تعرض نشود مدينه شوند مشروط برآنکه به
جز کودکان و پيران و ازکار  به�امضاء رساند و تعهد گرفت که هرکدام از مردم حيره  حيره به

گاه با هيچ غيرمسلمانی  ردازد، مردم حيره هيچبپ) باجِ سرانه(سالی ده درم جِزيه � افتادگان
گاه سالح برنگيرند و لباس رزم  بر ضد مسلمين مهکاری نکنند و هيچ� چه عرب چه عجم�

بازار مسلمين برده  نپوشند، چنانچه يکی از غالمان يا کنيزان مردم حيره مسلمان شود بايد به
ازند بر دينشان مبانند و کليساهاشان را آا تعهد داد که جم و به. مسلمين فروخته شود شده به

 ٢٨.گونه فشاری برای تغيير دين بر آا وارد نيايد گاه در هيچ شرايطی هيچ حفظ کنند و هيچ
  . قلمرو مدينه بود نشينِ حيره به مثابۀ قرارداد احلاقِ سرزمينِ عرب اين به

م گفته بوده که کاخ شناسي  میسلمان فارسیمردی که ما با نام  پيامرب پيشترها بهگويا 
من امت تصرف  را اهللا به) گفتند مهان کاخی که عرا خورنق می(سفيد ايرانيان در حيره 

نام خريم ابن اَوس طائی نزد خالد  مردی به.  اينک اين وعده حتقق يافته بود٢٩.درخواهد آورد
                                                                                                                               

ابن [پيامرب فرمود تا بانگ بزنند که کسی با زن حامله آميزش نکند و کشتۀ ديگران را آب ندهد 
در غزوۀ حنين در پايان سال هشتم هجری زنان و دختران ]. ۶۸۲ی واقدی، مغاز. ۲۸۰/ ۳هشام، 

شده را پيامرب در ميان يارانش تقسيم کرد و برخی از آا با اين زنان و دختران آميزش کردند  سبی
عبداهللا عمر که در زمان غزوۀ حنين نوجوانی بوده گفته که پدرم ]. ۹۴۳�۹۴۴ و ۹۱۹مغازی واقدی، [

مکه بردم تا زنان برايم  خودش رسيده بود را به من داد و من او را به  از سبايا که بهدخترکی
 ]. ۹۴۴مغازی واقدی، . ۱۷۴/ ۲تاريخ طربی، . ۱۲۹/ ۴ابن هشام، [بيارايندش و با او آميزش کنم 
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ی حيره را اهللا برای پيامرب نزد پيامرب رفته از پيامرب وعده گرفته که وقت بار به ادعا کرد که يک
دوتا . او ببخشد؛ و از خالد خواست که وعدۀ پيامرب را اجنام دهد گشود دختر بقَيلَه ازدی را به

خالد فرمود تا دختر بقَيلَه را که پيرزالی . گويد از مردم مدينه نيز گواهی دادند که او راست می
کنم تا بقيۀ عمرم  من خودم را از تو بازخريد میخريم گفت  پيرزن به. بود گرفته به خريم دادند

بچۀ مادرِ خودم نباشم اگر «خريم برای آنکه ای گزافی بگيرد سوگند خورد که . کنيز نباشم
در . خريم دادند و او را خريدند اهل خانۀ زن هزار درم به. »تو را به کمتر از هزار درم بفروشم

خريم  بعدها کسانی به. ئی بود يی نديده مبلغ افسانه لآن زمان هزار درم برای جهادگران پو
. »دادند تو می ارزان فروختی؛ اگر چندين برابر بيش ازاين تقاضا کرده بودی نيز به«گفتند که 

   ٣٠.کردم که برای پولْ عددی بيش از ده بار صدتا وجود داشته باشد من فکر منی: خريم گفت
قبيل در آينده از قهرمانان فتوحات عراق و  نی از اينمردا. چنين بودند جهادگران اوليه

نشينِ انبار بر کرانۀ غربی فرات در فاصلۀ نه چندان  هدف بعدیِ خالد شهرِ عرب. ايران شدند
نام شيرزاد فرمانده نيروهای مدافع انبار بود و سربازانش  افسری به. دور از غرب تيسپون بود

خالد انبار . زد و با آب انباشت) خندق(يرامون شهر پارگين او پ. عمدتا عرا و آراميان بودند
شيرزاد که نيروی کافی در . را در حماصره گرفت و در باغها و مزارعِ پيرامونی آتش افکند

اند  اختيار نداشت، و شنيد که عرای شهر از بيم هالکت از گرسنگی خواهان تسليم شدن
ر اين رفت که ايرانيانْ انبار را با دست خالی رها کرده خالد پيشنهاد مذاکره فرستاد، و قرار ب  به

انبار حتويل خالد شد و شيرزاد به من جادويه پيوست که در جنوب عراق مستقر بود، . بروند
   ٣١.ئی جز حتويل دادن شهر نداشتم او خرب داد که عرا آمادۀ تسليم بودند و من چاره و به

نشينِ عين تمر در مشالِ انبار بر کرانۀ غربی فرات  خالد ابن وليد پس از آن به شهر عرب
اش عرب بودند  در اينجا سپهبد مهران پسر رام چوبين با سپاهی که عمده. لشکر کشيد

شکست دادند، و درنتيجه در ايرانيان  عرای سپاه او بدون درگيری با خالد تن به. مستقر بود
کشتار گشود،  الد وارد شهر شد و دست بهخ. شکست افتاد؛ و مهران جانش را گرفته گريخت

درون  مشار بسياری زن و بچه به. ها را سبی کرد اموال شهر را به غنيمت گرفت و زن و بچه
 ٣٢.او دروازۀ کليسا را شکسته وارد شد و آا را سبی کرد. کليسا گريخته دروازه را بسته بودند

مدينه فرستاده شدند از   ابن وليد بهطربی نوشته که خنستين دستۀ سبايای عجم که توسط خالد
   ٣٣.عينِ تمر بودند

يک قبيله يا يک   قبايل عربستان از ديرباز و پيش از ظهور اسالم، وقتی برای دستربد به
که مرباع پنجمِ غنايم و سبايا  هارم يا يکچ آوردند، يک رفتند و غنايم و سبايائی می کاروان می
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. کردند دادند، و بقيه را ميان خودشان تقسيم می بيله میرئيس ق ناميدند را به يا خمس می
مصاريف ضروریِ قبيله مهچون يۀ  گرفت را معموالً به رئيس قبيله سهمی که حتويل می

کرد،  رساند، خانۀ خدای قبيله را با آن تعمير می پوشاک برای نيازمندان و امور از اين قبيل می
در ماه . کرد که ممکن بود مهمان قبيله شوند گر میو نيز صرف پذيرايی از افراد قبايل دي

رمضان سال دوم هجری و پس از جنگ بدر وحی آمده اين رسمِ ديرينه را تأييد کرده مقرر منود 
رسمِ ديرينه عمل   اين  پيامرب به٣٤.پيامرب داده شود کنند خمسِ آن بايد به که هرچه غنيمت می

اينک که جهانگشايی . شد سهم پيامرب بود ه میپنجمِ هرچه سبی و غنيمت گرفت کرد، و يک
ادند تا  گرفتند ابتدا خمس را جدا می  آغاز شده بود از غنايم و سبايائی که جهادگران می

  . کردند برای خليفه بفرستند سپس بقيه را ميان خودشان تقسيم می
 برايش رمسی که ابوبکر برای مسلمينِ مدينه گذاشت آن بود که هرچه غنايم و سبايا

گذاشت؛  کرد و چيزی برای خودش منی شد را در ميان اصحاب پيامرب تقسيم می فرستاده می
رسيد؛ و  مهۀ اصحاب پيامرب می شد به مدينه فرستاده می لذا آنچه از مال و دختر و پسر به

  .شد شان می آورد جهاد اسالم نصيب مهه  دست
رون کشيده شده سبی گشتند گرچه از يکی ها بي های ايرانيان که در عين متر از خانه بچه

ترين آباديهای عراق و از شهرِ کرانۀ کويرِ مشالی عربستان بودند ولی چونکه در  از دورافتاده
مقايسه با مردم حجاز از متدن و فرهنگ و هوش باال برخوردار بودند در آينده به شخصيتهای 

جوانی مسلمان کرده شده بودند با دينِ نامدار مدينه تبديل شدند، و چونکه در کودکی يا نو
ازمجله اين سبايا يکی پسرکی بود . نوين خو گرفتند و بعدها از معاريف تاريخ اسالم شدند

يکی از اصحاب پيامرب از مردم مدينه تعلق گرفت،  او در تقسيمِ سبايا به. نام آبان پسر مردی به
عثمان ابن عفّان  حبش چندی بعد او را بهصا). يعنی سرخە(او داده شد   بهحمرانو نام عربی 

محران ابن ابان در . عثمان او را برای خشنودی اهللا آزاد کرده موالی خويش کرد. فروخت
. زودی از شخصيتهای نامدار بصره شد بصره فرستاده شد و به خالفت عثمان در مأموريتی به

پرداز مکتبِ نوانديش معتزِلَه در  ترين نظريه  برجستهابوعلی جبائیمرد  يکی از نوادگان اين
ديگر نوجوانی که در تقسيم سبايا سهم يک انصاری . نيمۀ دوم سدۀ سوم هجری در بصره شد

صاحبش چندی بعد او را برای رضای اهللا آزاد . او دادند  بهسيريناز اصحاب پيامرب شد، و نامِ 
او رسيده سپس آزاد کرده بود  هکرده دختری از سبايای ايرانی که اين نيز در تقسيم سبايا ب

سيرين دارای چهار پسر شد، و پسرانش در آينده از نامداران تاريخ اسالم . مهسريش درآورد به
 ناميدند نصيررا  ديگر نوجوانی که وی.  استحممد ابن سيرينترينشان  شدند که برجسته
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 تاريخ اسالمی و فاتح  از سرداران نامدارموسا ابن نصير، و بعدها پسرش )يعنی فيروزک(
 شدنش  خاطر جبۀ خزِ پرزداری که در روز سبی ديگر نوجوانی که به. مشال آفريقا و اسپانيا شد

عبداهللا پسر ابوفروه در عهد اموی از ). پتی پت/ يعنی پرزدار( ناميدند ابوفَروهبرتن داشت 
 کردند؛ سپس يکی از برجستگان جنبش موالی شد که برای بازيابی حقوق ايرانيان مبارزه

 ازمجله فعاالن انقالب ضد امویِ ابومسلم شد، و در آينده در دستگاه ربيعنام  های او به نبيره
مقام مستشاری خليفه و رياست تشريفات دربار رسيد و از  به� دومين خليفۀ عباسی�منصور 

نصب رئيس  پسر ربيع در زمان هارون الرشيد مفضلسپس . سياستسازان در دولت عباسی شد
ديگر نوجوانی . تشريفات دربار را داشت و تا زمان امين پسر هارون الرشيد در اين منصب بود

 که حممد ابن اسحاق.  ناميد، و گويا نامِ پدرش گواتان بوده استيسارکه صاحبش او را 
زمينه مشرده  نامدارترين مؤلف سيرۀ پيامرب اسالم است و کتابش معتربترين تأليف در اين

  . مرد است شود نوادۀ اين می
نشينِ ماورای فرات جنوبی در قلمرو مدينه قرار گرفت؛ و  ھ سرزمينهای عرب۱۳در سال 

نيز جزو قلمرو مدينه ) منطقۀ شرقی عربستان شامل احساء و قطيف تا حدود قطرِ کنونی(حبرين 
عات بسياری از بالذری نوشته که سرزمين حبرين خبشی از قلمرو ايرانيان بود و مجا. شده بود

کارگزاران ايران در حبرين در زمان . متيم در آن جاگير بودند بکر و بنی قبايل عبدالقيس و بنی
ھ يا ۱۰پيامرب در سال . بودند� بدی ملقب به اسپ�پيامرب، منذر ابن ساوی و عبداهللا ابن زيد 

. اسالم فراخواند و را بهد نامه نوشته آن� مرزبان هجر�پيشتر به منذر ابن ساوی و سيبخت 
) يعنی مزدايسنان(از جموسان . اسالم درآمدند اينان مسلمان شدند و قبايل عرب نيز با اينها به

جزيه )  درم نقره۱۰معادل (دينارِ طال  قرار هر سری ساالنه يک حبرين نيز تعهد گرفته شد که به
هد گرفته شد که فرزندانشان را جموسی مدينه بپردازند؛ نيز از مردم حبرين تع به) باجِ سرانه(

های حبرين  باقی نگذارند بلکه اجازه دهند که مسلمان شوند؛ نيز مقرر شد که اموال آتشکده
متلک مدينه درآيد؛ و مقرر شد که مردمِ  ها به مدينه حتويل شود و زمينهای وقفی آتشکده به

   ٣٥. مدينه را نيز بفرستندهجر خرمای خنلستااشان با مسلمين تقسيم کنند، و سهم
البته قراردادهائی که پيامرب برای عرای منطقۀ حبرين نوشت در حدّ نوشته باقی ماند، 

. و بيرون کشيدن حبرين از دست ايرانيان نه توسط پيامرب بلکه توسط ابوبکر صورت گرفت
جری با لشکری نامِ عالء حضرمی را ابوبکر دراوائلِ سال سيزده ه يکی از اصحاب پيامرب به

عربی جواثا، واقع در غربِ  به(اند که عالء به پادگان شهر گُواتا  نوشته. حبرين گسيل کرد به
قطيف لشکر  سپس به. لشکر کشيد و هرکه در آن بود را کُشت و يکی هم زنده در نرفت) قطيب
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شکر کشيد و آا زاره ل او به. بر ساحلِ دريا گريختند» زاره«کشيد؛ عجمها از او شکت يافته به 
آا با او صلح . را حماصره کرد، و تا وقتی که ابوبکر درگذشت آا را در حماصره داشت

   ٣٦.ها را سبی کرد او به دارين رفت و مردان را کشتار و زنان و بچه. کردند که باجگزار شوند
بستان خالد پس از تسخير حيره، قبايل منطقۀ دومةُ اجلندل که در بياباای مشال عر

   ٣٧.اطاعت مدينه کشاند يکی به جاگير بودند را يکی� در شرقِ اردن کنونی�
در . پايان رسيد ھ به۱۳نشينِ زيرِ سلطۀ ايران تا آخرِ ار سال  تصرف سرزمينهای عرب

شين جنوبِ شام در سوريه و اردن و فلسطين زير ضربات پيوستۀ  زمان سرزمينهای عرب اين
در اين زمان مأموريت . ، که موضوع سخن ما در اين دفتر نيستلشکرهای بزرگ جهادی بود

او نوشت که با جهادگران اهلِ مدينه برای امداد  يافته تلقی کرد و به خالد را ابوبکر پايان
هائی که با او وارد  شام رفتند، و قبيله خالد و جهادگران اهل مدينه به. جهادگران شام برود  به

در مهين زمان . آوردها پاسداری کنند  ماندگار شدند تا از دستمنطقه شده بودند در حيره
  . جايش نشست ابوبکر بيمار شد و چند روز بعد درگذشت و عمر ابن خطّاب به

   فزونی گرفنتِ جتمع قبايل عرب در حيره
ماورای   شام لشکرکشی به گرچه ابوبکر با فراخواندن خالد ابن وليد از حيره و گسيلِ او به

روزِ خالفتش   بود، ولی عمر از خنستينکنار اده خاک عراق را از برنامۀ جهادی بهفرات در 
را با جهادگران � از مردم طائف �ابو عبيد ثقفیاو .  شدماورای فرات بهدرصدد اعزام لشکر 

حيره فرستاد و به مثَنا ابن حارثه نوشت که با مردانش به ابوعبيد  قبايل هوازن و ثقيف به
در . سوی فرات در درون عراق لشکر بکشد  آنآباديهای ابوعبيد فرمان داشت که به. دبپيوند

های فرات جنوبی  ھ در کنار پلی بر روی يکی از شاخه۱۳روز رمضان سال  نربدی که در آخرين
که از او با نام من (شاه من  مرداننام  سو و يک افسر ايرانی به ميان ابوعبيد و مثَنا از يک

 از سوی ديگر درگرفت عربان شکست يافتند، ابوعبيد و بيشينۀ )ه ياد شده استجادوي
 ٣٨.درون بيابان گريختند ماندگان به مردانش کشته شدند، و مثَنا که زمخی شده بود با زنده

سالِ ديگر نامِ عراق را بر زبان  تا يک«بالذری نوشته که اين واقعه چندان بر عمر تأثير اد که 
  . بگذاردکنار   عراق را بهدرون فکرِ لشکرکشی بهاين فاجعه سبب شد که او يعنی  ٣٩.»نياورد

 سپهساالری  زاد برسرِ  با رستم فرخفيروزاننام  زمان رقابت يک سپهبد پارتی به در اين
درگيری هواداران آا در ارتش اجناميد و آشفتگی   گرفت تا جائی که بهشدتارتش سوم 

شاه من موضعش در جنوب عراق را رها  ر اثر اين درگيری، مردان د٤٠.تيسپون را تشديد کرد
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تيسپون برگشت تا در نربد قدرت در کنار فرماندهش رستم باشد؛ و افسری مهدانی  کرده به
های اين  معلوم نيست که دنباله. داد را با نيروی اندکی در منطقه گذاشت نام مهران مهربان به

ها  پارتی«ود است، ولی طربی ضمن گزارش باال نوشته که رقابت تا کجاهای ايران گسترده ب
 آنچه مشخص است آنکه اوضاع پايتخت در ٤١.»ها برضد فيروزان بودند برضد رستم، و پارسی

قبايلِ نومسلمان که . ايت تضعيف شده بود کلی آشفته بود و ارتش يزدگرد بی هنگام به اين
درون عراق خفته بودند  مناسب برای خزش بهانتظار فرصت  پيرامون مرزهای جنوبی عراق به

و چون خرب يافتند که آشفتگی سياسی در تيسپون اوج . رخدادهای تيسپون را زير نظر داشتند
در اواخر . نواحی فرات جنوبی را ازسر گيرند اندازی به گرفته است، تشويق شدند که دست

مدينه رفته از  اش از يمن به با قبيله» لیجرير ابن عبداهللا بج«نام  سال يکی از مردمِ يمن به اين
عمر از او . لشکرهای جهادگر بپيوندند شام بربد تا به اش را به عمر اجازه خواست که قبيله

توافق رسيد که هرچه زمين در جنوب عراق  جرير پذيرفت و با عمر به. حيره برود خواست که به
جرير در اواخر سال دهم .  مدينه شوداش ملک چهارمش ملک بجيله باشد و بقيه فتح کند يک

 که در اَزدنيز، يکی از طوايف . هجری مسلمان شده بود ولی جبيله هنوز مسلمان نبودند
شام بروند،  مدينه رفته از عمر اجازه خواستند که برای جهاد به شرق يمن جاگير بودند به مشال

مجعی از  ٤٢.حيره رفتند آا بهعراق برويد که غنيمتهای آجنا بيشتر است؛ و  به:  عمر گفتو
مر اجازه مدينه رفتند تا از ع بهکه در کناب مکه جاگير بودند نيز در مهين زمان کنانه   بنیقبيلۀ

عراق برويد که  شوکت شام شکسته شده است، به: آا گفت  عمر بهشام بروند؛ و بگيرند که به
ميان   در اين٤٣.ا را نصيبِ مشا کندانواع نعمتها در آجنا فراوان است؛ چه بسا که اهللا آ 

مدينه رفته مسلمان شدند و از عمر اجازه خواستند که  های ديگری از قبايل يمنی به دسته
فرماندهی  از مجلۀ اينها يک طايفه از کنده به. حيره رفته به جرير ابن عبداهللا بجلی بپيوندند به

بکر، و چندين طايفۀ  متيم، طوايفی از بنی طوايفی از بنی. رئيسشان شرحبيل ابن سمط بودند
ھ انبوهی از جهادگران در حيره ۱۵درنتيجه، تا سال . ديگر نيز از پيشتر در منطقه خفته بودند

 سراسر کردند چونکه اينها خواربار مورد نيازشان را از آباديهای منطقه تاراج می. گرد آمدند
داد با  مهربان مهربان. اج قرار گرفتزمينهای نواحی جنوبی فرات در معرض دستربد و تار

در نربدی که در کنار روستائی . حيره گسيل شد راندن عربان به هزار سپاهی برای عقب ۱۲
برادر (درگرفت عرا تلفات سنگينی دادند، ازمجله مسعود شيبانی ) مشال حيره (بويبنام  به

تنِ ديگر از سران عرب که در اين نام چند.  مثنا ابن حارثه نيز سخت زمخی شدکشته شد؛) مثنا
رغم تلفات سنگينی که بر  ، به ولی ايرانيان. کشنت رفتند نيز در گزارشها آمده است نربد به
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دربارۀ اين جنگ . شدداد کشته   شکست يافتند و مهران مهربانعرا وارد آوردند سراجنام
دوتا از سران  مثنا ابن حارثه به. تغلب در سپاه ايران بودند اند که گروهی از مردان بنی نوشته

مشا گرچه بر دينِ ما نيستيد ولی عرب و مهجنسِ ت گف) اند که نامهاشان را آورده(تغلب  بنی
درکنار  که و آا گفتند. عجمها محله کنيد مائيد؛ وقتی ما محله را شروع کرديم مشا مهراه ما به

ب را   اين بنی٤٤. کشتندنربدا در حينِ داد ر  و مهران مهربان؛جنگيم  میها با عجماعرغلت
در اينجا نيز در سپاه . قار در سپاه ايران بودند باالتر ديديم که چندسال پيش در جنگ ذی

روی ايرانيان برگشته   که با مثنا گذاشتند در حين نربد به ايران بودند و طبق قرار حمرمانۀ قبلی
. ه ايران را کشتند و باعث شکست ايرانيان شدنددر کنار عرا وارد جنگ شده و فرمانده سپا

دهد که گرچه عرای سپاه مهران  تلفات سنگينی که در اينجا بر عرا وارد شد نشان میاما 
دمشن پيوستند و کار را بر ايرانيان دشوار کردند و سبب  او خيانت کردند و در حين نربد به به

  . بسيار نشان دادندشکست شدند، ولی ايرانيان هم از خودگذشتگی 
تنِ ديگر از  نام چند. زودی درگذشت مثنا ابن حارثه نيز در اين نربد زمخی شد و به

جا در اينتلفات سنگينی که . کشنت رفتند در گزارشها آمده است سران عرب که در اين نربد به
حين نربد  دراو خيانت کردند و   عرای سپاه مهران بهگرچهدهد که  عرا وارد شد نشان می بر
دمشن پيوستند و کار را بر ايرانيان دشوار کردند و سبب شکست شدند، ولی ايرانيان هم از  به

 در تغلب  بنی مردان خدمتی که.تغلب مسيحی بودند  بنی.خودگذشتگی بسيار نشان دادند
تغلب خنواست که مسلمان  مسلمين کردند چندان ارمجند بود که عمر از بنی  بهاين جنگ

. وند، و آا در عين حفظ دينشان که مسيحيت بود در کنار مسلمين در عراق جهاد کردندش
  . آا تا چندين دهۀ ديگر نيز مسيحی ماندند

رخدادهای بعدی نشان داد که جنگ ايرانيان با عرا در سرزمينِ خود عرا در آن 
 آا جمبور بودند که از منطقه .ئی هم جز اين نداشتند شرايط تاريخی اشتباه بود؛ ولی چاره

کردند، و مهين سبب پيروی  آا خيانت می ها و عرای سپاه به حفاظت کنند؛ ولی آرامی
ضعف سپاهيان ايران  پيروزی در اينجا برای عرا قوت قلب بسيار آورد، و به. شد مسلمين می

ين پيروزی برای جهادگران اند که مثنا ابن حارثه پس از ا نوشته. پی بردند و جریءتر شدند
وقتی مسلمان نبوديم صد مرد عجم را نيرومندتر از هزار مرد عرب : سخنرانی کرده گفت

اهللا مصداقيت آا را از . آيند يافتيم، ولی اکنون صد مرد عرب از پسِ هزار مرد عجم برمی می
   ٤٥.ان راه مدهيددلت هيچ باکی از عجمها به. بين برده و نيرويشان را کاسته کرده است

پس از اين شکست، روستاهای فرات جنوبی در معرض تاخت و تازِ جهادگران قرار 
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. دست آوردند بايست که خواربار مورد نيازشان را از آباديهای اطرافشان به ؛ زيرا میگرفت
های فرات بودند، و  آباديهای کرانه پس برای ماهها مشغول دستربد به بالذری نوشته که از آن

زدند و از  ه کَسکَر و سورا و بارومسا و سرای جاماسپ و فلوجه و رين و عينِ تمر دستربد میب
 طربی نوشته که يکی از اهداف عرا از جتمع در اين ٤٦.گذراندند راه تاراجها روزگار می

آا خودشان را برای دستربد زدن آماده کرده بودند و «ناحيه تاراج مال بود؛ و افزوده که 
آباديهای پيرامونی شبيخون  و نوشته که آا در تاريکی شب به. »مهين هدف آمده بودند به

در اين دستربدهای مداوم و پيوسته مردمِ بسياری از روستاهای . گرفتند زدند و غنيمت می می
در کنار شبيخوا . های فرات جنوبی روستاهاشان را رها کرده گريختند نشين کرانه آرامی

برای بيرون کشيدن زن و دختر و سبی کردنشان، بازارها و مراکزِ اقتصادیِ روستاها روستاها  به
خوانيم که گروهی   از اين دستربدها می در گزارشِ يکی. خنستين هدف دستربد جهادگران بود

بازار شبيخون زدند، مششير کشيده چندين  يک روستا شده بهد ر اواخر شب واراز جهادگران د
جز طال و نقره برمداريد، و فقط «: گفتفرماندهشان . تاراج گشودند دست بهکس را کشتند و 

آا مقاديری طال و نقره و . »وزن و ادار است و بردنش آسان است چيزهائی را برداريد که کم
خوانيم که پس از بازگشتشان  در دنبالۀ گزارش می.  کرده بازگشتند خز و اشيای ادار غنيمت

تقوای اهللا را پيشه کنيد، اهللا را ستايش کنيد و از او :  سخنرانی کرده گفترئيسشان برايشان
کردار باشيد تا اهللا  نيکوکاری تشويق کنيد و درست عافيت بطلبيد، گناه مکنيد، يکديگر را به

بازارِ اين روستا  در تاريکی به خطيب بغدادی نوشته که مسلمين ٤٧.از کردارتان خشنود باشد
ير در مردم ادند، مردم کاالهاشان را رها کرده گريختند، مسلمين زر و شبيخون زدند، مشش

ماهلا چندان . ا را غارت کردند و شتابان راه بازگشت گرفتند وزن و گران سيم و کاالهای کم
  ٤٨.گرمی جماهدان شد بود که باعث تقويت اسالم و پشت

سال در ناحيۀ فرات  ر اينکردند د سبب کشتارهائی که جهادگران از مردم روستاها می به
 ناامنی و بال و ادام مزارع و ٤٩.جنوبِ عراق گسترش يافت اش به جنوبی وبا افتاد و دامنه

دنبال آورد و جنوب عراق را با قحطی و  تأسيسات آبياری و فرار مردمِ روستاها خشکسالی به
  . کام مرگ فرستاد کمبود خواربار مواجه ساخت و بسياری از مردم را به

ناامنی شديدی که جهادگران در جنوب فرات ايجاد کرده بودند و تلفات سنگينی که 
کرد که  روستاها و زمينهای کشاورزی و تأسيسات آبياری وارد آورده بودند ايجاب می به

ولی کشور گرفتار رقابت قدرت سپهداران بود، . اقدامِ جِدی بزند تيسپون در قبال آا دست به
زاد   بود، چندانی از سپهدارها از يزدگرد برآمده از کودتای رستم فرخارتش از هم گسيخته
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موصل، اسپهان، ری، پارت، مرو، بلخ، سغد، (ئی از کشور  منطقه کردند، در هر اطاعت منی
پا خاسته ادعای سلطنت داشت، و هر خبشی از سپهداران در هر  يکی به) خوارزم، سيستان

منود و مهگی باهم در ستيزِ قدرت کشوربربادده  اداری میمنطقه از يکی از مدعيان سلطنت هو
رفت، و نيروئی که  دامنۀ نفوذ يزدگرد سوم ازحدّ تيسپون و مهدان و خوزستان فراتر منی. بودند

. شد که درصدد برکنار کردنش بودند در فرمان داشت بيشتر صرف مقابله با رقيبان قدرت می
سبب  دادند نيز به را تشکيل می) يعنی عراق(سپاه نيمروز مجاعات بومیِ عراق که ستون عمدۀ 

عرای اياد و ازد و تغلب که . تبليغات ضدايرانیِ کشيشانشان آمادۀ خدمت در ارتش نبودند
. گرفتند ضد ايرانيان برگشته در کنار عرا قرار می ناگزير در سپاه يزدگرد بودند حين نربد به

ميل نبودند که او گرفتار امجات عربان باشد و نيرويش به   بیرقيبان يزدگرد در داخل کشور
اعتبار  در درون کشور تبليغات گسترده برای بی. اش بر کشور استحکام نيابد هدر رود و سلطه

کردن او توسط خمالفانش از پارتيان در جريان بود؛ برخی او را بيگانه با خاندان ساسانی 
رقابت پارتيان و . شدت ضعيف بود فتها موضع يزدگرد بهناميدند؛ و در اثر مهين خمال می

قبايل پارتی . وخامت اوضاع دفاعی ايران افزوده بود پارسيان برسر سپهساالریِ ارتش نيز به
گفتند که گويا زمان فروپاشی سلطنت ساسانی و تشکيل سلسلۀ  سخن از يک پيشگويی می

هائی که  آوردند و نشانه  يشينيان مینوين سلطنتی فرارسيده بود؛ و تاريخی که از زبان پ
هدف از چنين شايعاتی آن بود که سپهداران ايران . دادند مهه مربوط به يزدگرد سوم بود می

  . سوی پارتيان کنند تا سلطنت پارتی احياء شود رخ از جانب پارسيان برگردانند و به
ر برابر آا دست رؤسای قبايلی که بر حيره دست يافته بودند از بيم آنکه تيسپون د

. مدينه فشار آوردند که جهادگران امدادی بفرستد اقدامات جدی بزند و از منطقه براند به به
عمر نامه نوشته او را متوجه خطر محلۀ بزرگ احتمالی ايرانيان کرده  چندتن از سران قبايل به

 آا پاسخ مثبت خواست عمر برای آنکه به. از او درخواست اعزام جهادگران بيشتر کردند
شدند و  مدينه رفته مسلمان می دهد هرکدام از قبايل يمن و حضرموت و جنوب عربستان که به

عمر . کرد حيره گسيل می شام بروند را به کردند تا برای جهاد به از او کسب اجازه می
هائی خواست که با جتمعِ انبوهی از جهادگران در اين نقطه از مشال عربستان، هم از زمين می

تصرف مدينه درآمده بود حفاظت کند و هم خطری که احتماالً از جانب ايران متوجه  که به
. متصرفات نوينِ مدينه بود را کاهش دهد، و هم در فرصت مناسبی بر جنوب عراق دست يابد

حيره   که از ياران پيامرب و از قبيلۀ قريش بود را با چهار هزار مرد بهوقاص سعد ابن ابیاو 
دويست تن از اينها اهل مدينه، خبشی از آا اهل طائف، و سه هزار تنشان اهل . يل کردگس
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در ميان دويست تنی که از مدينه با سعد مهراه شده . مدينه آمده بودند يمن بودند که تازه به
مدينه  هاشم وجود نداشت؛ زيرا سهم خمسِ سبايا و غنايم که از شام به بودند کسی از بنی

کرد، و از  در ميان آا تقسيم می� ترتيبی که در جای خود خواهيم خواند به�را عمر رسيد  می
ابوبکر به . خطر بدهند و در لشکرکشيها شرکت کنند ديدند که تن به رو آا نيازی منی اين

سعد در سال . سران قبايل شرق و مشال شرق عربستان نوشت که با مردانشان به سعد بپيوندند
از ( واقع بر کرانۀ زررود قادسيهشدۀ  ه شده در کنار روستای از سکَنه یھ وارد حير۱۵

کردند نيز  جهادگرانی که پيش از آن در حيره تاخت و تاز می. لشکرگاه زد) های فرات شاخه
بسياری از سران قبايل عربستان وقتی . او پيوستند طبق فرمانی که از عمر برايشان رسيده بود به

عمر  با نيروی قابل توجهی در قادسيه لشکرگاه زده است از اطراف و اکناف بهشنيدند که سعد 
هزار جهادگرِ ديگر با  سیزودی  به. آا اجازه دهد تا به سعد بپيوندند نامه نوشتند که به

   ٥٠.حيره کوچيده به سعد پيوستند  بهخانواده
ه بودند چندان برای آوازۀ پيروزيها و غنايم و سبايائی که جهادگران در شام حاصل کرد

انگيز بود که خبش بزرگی از طوايف و قبايل عربستان آمادگی  قبايل گرسنۀ عربستان وسوسه
. جان خبرند ئی را به غنايم و سبايای مشابه هر سختی و دشواری داشتند که برای دستيابی به

ه بودند مسلمان حير بسياری از سران قبايل و طوايف که هنوز مسلمان نشده و آمادۀ انتقال به
خبشی از آا مهراه با پيوسنت به . رساندند اطالع عمر می شان را به شدن خود و قبيله يا طايفه

که در زمان پيامرب  خويلد اسدی مثالً طُلَيحه ابن. سعد مسلمان شدند و خبشی ديگر در آينده
ه که پيروانش بودند ادعای نبوت داشت و در آخرين روزهای عمر پيامرب جنگجويان چند قبيل

 ٥١ه بود،شکست کشانده شد توسط ابوبکر بهبرآمده و مدينه  را گرد آورده درصدد لشکرکشی به
نزد عمر رفته دست از ادعای نبوت  اش در لشکرکشی شرکت داده شوند به برای آنکه قبيله

که ) بکر ئی از بنی شاخه(حنيفه   قبيلۀ بنی٥٢.کشيده مسلمان شد، و در قادسيه به سعد پيوست
کردند سپس خالد ابن  پيروی می� مسيلمه�تا زمان درگذشت پيامرب اسالم از پيامرب خودشان 

. قادسيه آمده به سعد پيوسته بودند  نيز اکنون به٥٣ھ پيامربشان را کشت،۱۲وليد در سال 
خاطر  ھ از پيروان طليحه اسدی بودند، سپس به۱۱فَزاره که تا سال  مهچنين بودند قبيلۀ بنی

شده  های منتقل  قبيلۀ بجيله که خنستين گروه يمنی٥٤.شرکت در لشکرکشيها مسلمان شدند
با عشيرۀ خودش در اواخر حيات �جرير ابن عبداهللا�شان  حيره بودند، گرچه رئيس کنونی به

سوی حيره مسلمان شده  پيامرب مسلمان شده بود، و سران بجيله نيز در مهان آغازِ حرکت به
چند دهۀ ئی از آا کسانی تا  عضای قبيله چندسال بعد مسلمان شدند؛ و در طايفهبودند، ولی ا
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   ٥٥. مسيحی ماندندديگر
حيره کوچيده ديارهاشان را برای  طوايف و قبايلِ بسياری با بار و بنه و زن و فرزند به

ت درون سرزمينهای پرنعم به� هر ائی به�مهيشه در پشت سرشان رها کردند و آمادۀ خزش 
وقتی او وارد حيره شد کسانی .  مأموريت سعد را عمر مشخص نکرده بود٥٦.عراق شدند

فرمانده آيندۀ جهادگران سفارش کرده بود  برايش آوردند که بهابن حارثه وصيتی کتبی از مثَنا 
که به ماورای فرات محله نکند بلکه در آخرين حدّ سرزمين عربستان منتظر ايرانيان مباند، و 

پيش بروند؛ و اگر جز اين بود چونکه سرزمين  نگاه اگر اهللا مسلمين را بر آا نصرت داد بهآ«
شناسند راه جنات خواهند يافت، تا وقتی که اهللا فرصت محلۀ دوباره بر  خودشان را می

سعد دربارۀ حمل لشکرگاهش در سرزمين قادسيه برای عمر گزارش . »آا بدهد ايرانيان را به
  : او چنين رهنمود فرستاد ئی نظری مشابه نظر مثَنا داده به  عمر در نامهنوشت؛ و

در مهان قادسيه که هستی مبان و استوار باش و بر اهللا توکل کن، و منتظر باش که آا 
ياد داشته باش که ايرانيان نيرويشان بسيار،  به. سويتان گسيل کنند سپاهشان را به

مواضعشان در سرزمينهائی که ازآن خودشان است شان بسيار، و  های جنگی جتربه
اگر مشا در برابر دمشنانتان پايداری ورزيد من اميد پيروزی برايتان دارم؛ . مستحکم است

توانيد که خودتان را از دسترس آا دور  و اگر جز اين باشد بيابان در کنارتان است و می
گريزگاههای بيابانی  ی آا نه بهشناسيد، ول بداريد؛ زيرا مشا راههای بيابان را می

و باز در فرصت ديگری با . را دارند که مشا را در بياباا دنبال کنند آشنايند و نه توان آن
وقتی با آا روبرو شديد فقط در فکرِ جنگيدن باشيد، و . آا وارد جنگ خواهيد شد

آا مهلت دهيد؛ زيرا آا  ده بهدل راه دهيد يا فريبشان را خور مبادا از انبوهیِ آا بيم به
ياد داشته باش که اهللا وعدۀ پيروزی  به. دانند مانند مشا نيستند بلکه نيرنگهای بسيار می

کوشند پاداش بزرگ  مشا داده است و برای کسانی که صادقانه در اجرای فرماايش می به
ی که در آن هستی و اند و موضع تو پيوسته دربارۀ نيروهائی که به. در نظر گرفته است

آن آشنا نيستم برايم بنويس، و چنان  ات با شهرهای دمشن و ديگر اموری که من به فاصله
   ٥٧.نگرم چشمِ خودم می برايم توضيح بده که انگار من به

   عراقمرز جنوبیحفظ زاد برای  تالشهای رستم فرخ
برآن شد که � ردارتش يزدگسپهساالر �زاد    پس از استقرار سعد در حيره، رستم فرخ

او در کنار شهر . اندازيهای عربان و دورکردن خطرِ آا اقدام کند خود برای جلوگيری از دست
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و دو لشکر را، يکی زيرِ فرمان زد  واقع در جنوب تيسپون لشکرگاه )عربی ساباط به (آباد بالش
و شايد (اند  شتهشاه من جادويه و ديگری زيرِ فرمان افسری که نامش را جالينوس نو مردان

جنوب عراق فرستاد تا در دو نقطۀ کنار فرات جنوبی  ، به)نوش بوده نوش يا گاله لقبش گالش
 را ماورای مشالیِ فرات به راه دستيازیِ عرا شدهوقاص مستقر  در نزديکی لشکرگاه سعد ابی

ی عرب را من جادويه مهان افسری بود که چندی پيش يک لشکر چهار هزار مرد. بربندند
  . را نيز کشته بود) ابوعبيد ثقفی(نابود کرده و فرماندهش 

يی  عرا با آشنائی. رستم يقين داشت که قادر خنواهد بود حيره را از عرا بازپس گيرد
توانستند که از  راحتی می يافتند به گريزگاههای بيابانی داشتند، اگر هم از او شکست می که به

ا بگريزند و با سختيها بسازند و جانشان را جنات دهند تا دوباره در درون بيابا جلو او به
ولی برای سپاهيان منظم رستم مقدور نبود که آا را در . حيره برگردند فرصت مناسب به

بياباا تعقيب کنند، زيرا در چنين صورتی هالک شدن سربازان از تشنگی در بياباا حتمی 
درون  اباا سودی برای ايران دربر نداشت، زيرا راه فرار آا بهوآنگهی تعقيب آا در بي. بود

بياباای دور از دسترس مهوار بود و آنان قادر بودند که خودشان را از خطر برهانند و در 
که خود �دور شدن رستم از پايتخت برای موقعيت شاه يزدگرد . درون بيابان خمفی شوند

بود، زيرا رقيبان از فرصت غياب رستم  از خطر منیهم خالی � گرفتار رقيبان داخلی بود
ئی نه چندان دور از  زاد در فاصله اين بود که رستم فرخ. زدند کودتا می استفاده کرده دست به

کرد راه پيشروی عربان را سد کند و با  حيره گسيل می تيسپون مستقر شد تا با لشکرهائی که به
  . درون عراق منصرف سازد اندازی به گذشت زمانْ آا را خسته کرده از دست

سعد گزارش نقل و انتقال نيروهای ايران را برای عمر فرستاد، و نوشت که ايرانيان در 
سپاه بزرگی آمادۀ رويارويی با اويند، و او نيز برای پيکار با آا آماده است و منتظر است ببيند 

سخش نوشت که اطمينان داشته باش که و عمر در پا. که اراده و قضا و قدرِ اهللا چه خواهد بود
رو شديد  پيروزیِ مشا حتمی است؛ جدی باشيد، و کارها را سرسری مگيريد؛ وقتی با آا روبه

چنانچه يکی از ايرانيان درحينِ نربد حرکتی از خود نشان داد که نشانۀ امان خواسنت و تسليم 
ر بدهيد؛ زيرا تسليم شدن کسانی او زينها به� گويد حتی اگر ندانيد که او چه می�شدن است 

دهيد نيز وفادار  از آا باعث ضعف و سستی و دلشکستگیِ آا خواهد بود؛ به پيمانی که می
روزه گزارش کتبیِ مفصل برايش بفرستد تا او روزانه  نيز، عمر به سعد نوشت که مهه. مبانيد

فرات نگذرد و منتظر مباند تا  بود که از فرستادهسعد رهنمود  عمر به ٥٨.در جريان امور باشد
  .سوی فرات منتقل شوند تا نربد در مهين بيابان باشد  او در اينحمل استقرار ايرانيان به



  
 

۴۱

او حکم  آباد مستقر بود، ولی دورانديشی و تدبيرش به رستم حدود چهار ماه در بالش
کرد، و  درک میخوبی  او اوضاع نابسامان ايران را به. کرد که با عرا وارد جنگ نشود می

اطمينان داشت که تا زمانی که ارتش يزدگرد با عربان وارد جنگ نشده باشد عربان پی به 
ناتوانی ارتش خنواهند برد و آن هيبت تاريخی که از ايران در دل عربان وجود داشته هنوز هم 

ازی اند درون عراق دست شود که عربان جرأت منايند که به وجود دارد، و اين امر مانع می
  .  تيسپون نزديک شوند کنند يا به

گرچه مشار بسياری از جنگجويان قبايل در حيره گرد آمده بودند و قبايل ديگر نيز 
عمل  گونه اقدامی برای گذشنت از فرات به رسيدند، از جانب آا هيچ منطقه می پيوسته به

آباديهای اطراف  که بهخاطر ادامۀ زندگی خود و ستورانشان، در شبيخوائی  ؛ ولی بهآمد نه
قربانيان اين دستربدها و . کردند زدند خواربار و علوفه را از راه تاراج آباديها تأمين می می

دفاع و مساملتجوی جنوب عراق بودند که نه از اسالم خرب داشتند و نه با  غارا روستائيان بی
 کسانی برآا  کرد که چه اسالم و مسلمين کينه و ستيزی داشتند، و نه برايشان تفاوتی می

کسانی جتاوز کنند و مال و فرزند  کرد که به چه ولی عرا برايشان فرقی منی. حکومت کنند
آا آموخته بود که هرجا بر مال قبيلۀ غيرخودی  وجدان تاريخی به. کسانی را تاراج کنند چه

توجيه (ی، دين اکنون برای اجرای اين عادت تاريخ. را غنيمت کن و برب دست يابی آن
آا اجازه داده بود که هرکس مسلمان نيست و  شان آمده بود و به ياری نيز به) ايدئولوژيک

دراطاعت مسلمين نيست مال و جانش مباح است و مسلمين حق دارند که هم آا را بکشند و 
اری که دلشان هم مالشان را تاراج کنند، و هم زن و فرزندانشان را برای خودشان بردارند و هرک

اطراف روستاها فرستاد تا  جاتی را به وقاص دسته  شبی سعد ابی٥٩.خواست با آا بکنند
يک دسته از اينها مردی را روی يک . شان بياورند هائی از گاو يا گوسفند را برای تغذيه رمه

يد او را دستگير و شکنجه کردند تا بگو. تپه ديدند و احساس کردند که درحال نگهبانی است
مرد سوگند خورد که . شود گاو و گوسفند يافت چرد و کجا می های مردم در کجا می که رمه

ئی از جهادگران رفتند و رمۀ  ولی ناگهان غريو گاوی از پشت تپه بلند شد، و دسته. داند منی
ئی از  خوانيم که دسته  درمورد ديگری می٦٠.اردوگاهشان بردند گاو را جلو انداخته به

يک بندر ماهيگيری شبيخون زدند و بر ماهيهای صيدشده و آمادۀ انتقال دست  هجهادگران ب
 خر و خرسپ و گاو که در مهان حوالی از روستاها غنيمت کرده ۳۰۰را بر بار حدود  يافتند و آن

نامِ آزادمرد آزادبه پس از  ئی که مهراه افسری به اردوگاه سعد محل کردند؛ و دسته بودند به
دسته از جهادگران مواجه گشتند که  تعقيب آا بيرون شدند با مقاومت يک هشنيدن خرب ب
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. گيرها کمين کرده بودند، و آزادمرد نتوانست که تاراجها را جنات دهد  برای دفاع از غنيمت
طربی ضمن اين گزارشها نوشته که جهادگران چندان گندم و جو و حبوبات و خرما و ديگر 

شان  توانست برای مدت درازی بسنده غنيمت کرده بودند که میمواد از آباديهای اطراف 
های  شدند و رمه اطراف گسيل می جاتی به دست آوردن گوشت نيز شبها دسته برای به. باشد

گيری  هر مأموريتی برای غنيمت آوردند؛ و هر شبی که به غنيمت گرفته می گاو يا گوسفند به
مهچون روز �کردند  ادند که غنيمت می ی نام مینامِ روز حيوانات شب را به رفتند آن می

   ٦١.گاوان، روز ماهيان، و جز اينها
های جنوبیِ فرات را تاراج کرده هرچه  ترتيب، جهادگرانْ آباديهای اطراف کرانه اين به

خواربار و مال و گاو و گوسفند در آن نواحی بود را غارت کرده قحطی و کميابی شديدی بر 
کلی ناامن شده بود، و هرکه در ميان اين  مهۀ راههای روستايی به.  بودندمنطقه مستولی کرده

مثاهلای چنين موردی بسيار است؛ . گرفت روستاها در آمد و رفت بود مورد دستربد قرار می
روستای   بهيک روستانام انوشجان پسر هيربد از  خوانيم که مردی به چنانکه مثالً يکجا می

طربی در دنبال اين گزارش .  کشته شد راهزنئی از جهادگران رفت و توسط دسته ديگری می
اند تا کنون  شاه نوشتند که عرا از روزی که در قادسيه جتمع کرده افزوده که سران منطقه به

اند، و هرچه در ميان خودشان و فرات بوده را  نشده باقی نگذاشته ئی را ويران هيچ آبادی
اند، و خوارباری باقی منانده است جز آنچه  و ستوران را بردهاند، مهۀ خواربارها  منهدم کرده

ما اجنام نگيرد ما جمبوريم  اگر اقدام فوری برای کمک به. که در درون دژهای مستحکم است
   ٦٢.که تسليم آا شويم

 برخالف رستم که عقيده داشت که بايد در آن شرايط حساس با عربان کنار آمده پيمان
سلطنت نشانده بود جوانی   کرد و از شرشان رست، يزدگرد سوم که او بهصلحی با آا منعقد

جتربه که ساهلا در استخر در اختفای تبعيد در ميان زنان حرمسرا زيسته و از حتوالت  بود بی
پايتخت آورده شد تا بر ختت خسرو پرويز تکيه   سالگی به۱۵دور بود و در سنِّ  سياسی ايران به

ديد و پيوسته  ال خويش ايران را مهان ايران نيرومند عهد خسرو پرويز میيزدگرد در خي. بزند
در اين . عربان محله کرده از مرزهای عراق دور کند خواست که هرچه زودتر به از رستم می

در کنار يکی از روستاهای حيره تاراج ) مرزبان سابق حيره (آزادبهاثناء کاروان عروسی دختر 
رستم فرمان  از شاه استمداد کرد و او را برآن داشت که به ر آزادبهپسبرادرش آزادمرد شد، و 

قرار بود که شبی که عروس را در کاروانی از زنان  قضيه از اين. عربان محله کند دهد تا به
کاروان  بردند گروهی از جهادگران بر سر راه در خنلستانی کمين کرده به روستای داماد می به
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در اين شبيخون در دفاع از کاروان ) برادرِ عروس( پسرِ آزادبه عروس شبيخون زدند، شيرزاد
عروس را با سی زن و دختر کالنتران و صد زن و دختر ديگر از مهراهان آا «گشته شد، و عرا 

دنبال اين رخداد  به. غنيمت گرفتند و اموال کاروان را به» را سبی کرده برای خودشان بردند
او فرمود که  دربار طلبيد و به دربار بلند شد، و رستم را شاه به دبِه بهدست استغاثۀ آزادمرد آزا

   ٦٣.اقدامِ فوری بزند و عرا را از منطقه دور کند منطقه دست به برای بازگرداندن امنيت به
جنوب عراق منتقل شد و در بِهقُباد ميانه بر کرانۀ شرقیِ فرات  رستم با نيروهايش به

البته او برای جنگيدن با . اردو زد)  جائی که اکنون شهر ديوانيه استدر(روی قادسيه  به رو
پنداشت که کارآمدترين اقدام در آن شرايط آنست که با منايندگان  ه بود، و میآمد نهعرا 

آباديهای  عمر مذاکره کند و با دادن امتيازاتی پيمانی با آا منعقد کند شايد امنيت به
او . آباديها منصرف شوند اندازی به رگردد و عرا از فکرِ دستهای فرات جنوبی ب کرانه

او پيام داد که  وقاص فرستاده به نزد سعد ابی زبان را به منظور يک پيک عرب مهين  به
سعد اين موضوع را . های او را برای وی بازگويد ئی را نزد وی بفرستد تا خواسته مناينده

اردوگاه  سعد ده مرد را به. ستاد که با رستم مذاکره کنداو رهنمود فر عمر نوشت، و عمر به به
 در ميان ٦٤.زبان بودند تاشان چرب اندام و پنج تاشان درشت اند پنج رستم فرستاد، که نوشته

اينها نعمان ابن مقَرِّن و مغيره ابن شعبه سابقۀ مسلمانی داشتند؛ بقيه از کسانی بودند که 
لمان شده بودند و تا پس از درگذشت پيامرب از خمالفان ها مس خاطر شرکت در لشکرکشی به

بود که ) رئيس قبايلِ کنده(يکی از اينها اَشعث ابن قيس . رفتند مشار می سرسخت اسالم به
خاطر شرکت در لشکرکشيهای پيامرب مسلمان شد، ولی پيش  بار در اواخر حيات پيامرب به يک

عیِ نبوت يمنی بيعت کرد، سپس مورد محلۀ سپاه از درگذشت پيامرب از اسالم برگشته با مد
قرار گرفت و با دادن تلفات سنگينی مغلوب و � فرماندهی عکرمه پسرِ ابوجهل به�ابوبکر 

مدينه برده شد، و از روی ناچاری و از بيم کشته شدنْ دوباره مسلمان شد؛ و چون  اسير شده به
خواهر اشعث . داد تا وفاداريش را تأمين کنداو  مرد نيرومندی بود ابوبکر خواهر خودش را به

کَرِب بود که تا   يکی ديگر از اينها عمرو ابن معدی٦٥.زنی گرفت را نيز عکرمه پسر ابوجهل به
 و در اين اواخر ٦٦ھ فرمانده سپاه مدعیِ نبوت در صنعاء يمن و برضد مدينه بود؛۱۱سال 

بقيۀ . مدينه رفته مسلمان شده بود هاش ب عراق با قبيله منظور شرکت در لشکرکشی به به
خاطر شرکت در لشکرکشيها مسلمان شده  جهادگران نيز از قبايل بدوی بودند که اخيرا به

  . مند شوند بودند تا از نعمتهائی که اهللا به جهادگران راه خودش وعده داده بود ره
 تاريخ شده است، و بسياری از جهادگران سپاه سعد داستاائی دارند که وارد کتاای
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يکی از . بايست بگذرد تا آا با تعاليمِ اسالم خو بگيرند زمانی می دهد که هنوز مدت نشان می
که در اواخر عمر پيامرب از بيم مسلمان شده بود، با ) از سران طائف(نامِ ابوحمجن ثقفی  آا به
او در . مخر بود معتاد بهاز ديرباز � گفتۀ خودش به�وقاص بود، و  ها مهراه سعد ابی ثقفی

  : گفت قادسيه مخر نوشيده مست کرد و غزلی از سرودۀ خودش خواند که در آا چنين می
هايش استخواايم را آبياری کند، و  چون مردم مرا در زيرِ تاکی دفن کن تا رگ و ريشه

 آن مرا در زمينِ خشک دفن مکن زيرا از. خاک گورم را جريان مخر تر و تازه بدارد
  . را بچشم ترسم که پس از مرگم نتوامن آن می

 و (*)وقاص او را بازداشت کرده در سرائی که اقامتگاهش بود در بند کرد، سعد ابی
روزی که جنگ قادسيه آغاز شد او که . يکی از زنانش سپرد که مواظبش باشد تا نگريزد به

 را با وقاص  ابیدر فرصتی زن سعدغنايم در سرش بود،  افتخارِ دستيابی به شوق جهاد و نيل به
کمک او بندهايش را گشود و از بازداشتگاه گريخت و  سرودۀ سوزناکی فريفت و به

کردند حمروم نگردد؛  اش پيوست تا از افتخاراتی که مهگنانش حاصل می جنگجويان قبيله به
دان سرود ابوحمجن در شعری که در زن. زندانش برگشت خربِ سعد، به و در پايان روز، بی

گاه به  بندد که اگر از اين قيدوبند رها شود هيچ سوگند ياد کرد که با اهللا پيمان استوار می
   ٦٧ .ها نرود خانه می

اگر بازهم مخر بنوشی : بالذری نوشته که سعد پس از رخداد قادسيه به ابوحمجن گفت
زمان هنوز برای  آندر  ٦٨.تو را خواهم زد؛ و ابوحمجن سوگند ياد کرد که هرگز مخر ننوشد

 بعد عمر خطّاب جمازات تازيانه زدن چند سال. کسی که مخر بنوشد جمازاتی مقرر نشده بود
   .به نوشندۀ مخر را مقرر و اجرا کرد، و سپس وارد احکام اسالمی شد

. مغيره ابن شعبه و مهراهانش وارد اردوگاه رستم شدند. به هيأت اعزامی سعد برگرديم
چشم خويش ببيندشان، و بداند که  دربار بفرستد تا يزدگرد به را به  بود که آنانرستم در انديشه

                                                 
د که يی خورنق است که روزگاری دربار ايران برای شاهزاده رام ساخته بو  اين مهان کاخِ افسانه(*)

خورنق را سپس دربار ايران به اميران خلمی خبشيده بود، و پس از آنکه . بعدها رام گور شد
شد، و اخيرا �اميرِ بعدیِ حيره� عبداملسيح ابن بقيله ها برچيده شد خورنق ازآن امارت خلمی

آورده جزو را از دست ابن بقيله بيرون  وقاص آن اکنون سعد ابی. شد ناميده می» قصر ابن بقيله«
خالد ابن . مردم حيره است اين آشکارترين نقض عهد مسلمين نسبت به. ممتلکات اسالم کرده بود

هيچ کليسائی و هيچ «نامۀ کتبی داده بود که مسلمين در حيره  وليد به عبداملسيح ابن بقيله پيمان
ممتلکات آا سخنی ؛ ولی زيرکانه از مصادره کردن ]۲۴۰فتوح البلدان، [» کاخی را منهدم نکنند

 .نگفته بود تا هرگاه الزم باشد هرچه را خبواهند مصادره کنند
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اند که جنگ با آا مصلحتی برای کشور درپی ندارد؛ بلکه تر است که با آنان  اينها مردمی
اند که اگر حتريک شوند تا  دانست که عربان مردمی رستم می. مدارا شود تا شرشان دور گردد

کنند؛ و اگر  سپاری می دانند جان ورزند و در راه آنچه که افتخارات می ت میپای جان مقاوم
ناپذير   خواهد شد جربانعراق شوند خطری که از آنان متوجه يزدگردتوانیِ ارتش  متوجه کم

د و از  دست آوردن خواربار از جان خويش مايه می خواهد بود؛ زيرا انسان گرسنه برای به
، چون اگر چنين نباشد چيزی جز مهان رنجِ گرسنگی در انتظارش هراسد کشته شدن منی

هر وسيله  خواستند که به عربان در بيابااشان گرفتار تنگیِ معيشت بودند و می. خنواهد بود
ترين راه آن بود که با آنان سازش و مماشات شود و  بر زمينهای پربرکت دست يابند؛ و عاقالنه

  . زاد در صدد آن بود اين چيزی بود که رستم فرخ. ه شونددر پشت مرزهای عراق نگه داشت
روايتها که از زبان شاهدان عينی بازگويی شده است منظرۀ جالبی از شکل و مشايل 

گمان خودشان در شکل  در ترين رختهاشان و بهدهد که  دست می به» اعضای هيأت اسالمی«
آا عبای موئين فرسوده در بر، جامۀ پوسيده هرکدام از : تيسپون رفتند به آميز و مشايلِ احترام

شدۀ شتر بود و چهاربندی از ريسمان  خورده بر تن، نعلينی که ختتش از پوست خشک و وصله
ئی از کرباسِ  تيزِ بلند در دست، کيسه موئين داشت در پا، زوبينی آهنين يا چوبينِ نوک

ريسی در آن بود بر   دارِ دوک نخپوسيده يا چرمين که مشاری پيکان چوبين کوتاه و تيز شبيه
گردن آويخته بودند؛ موهاشان را در چند گيسو تاب داده بودند و  کمر، و کمان ناموزونی بر

گيسوانشان از شدت چرک و گرد و خاک بيابانی خشکيده و مهچون شاخهای گوزن ايستاده 
بيرون آمده از  طربی نوشته که وقتی اينها وارد شهر شدند مردم برای متاشاشان ٦٩.بود

 در جای ديگر در وصف يکی از جهادگران نامدار ٧٠.منودند ديدنشان ابراز شگفتی می
ئی مهچون سپر، موی سرش  اندام، دارای سرِ بزرگ و چهره مند و بزرگ تنه«خوانيم که  می

طوری که در  دار بود به هايش برآمده، چشمانش فرورفته، و دنداايش فاصله پريشان، گونه
   ٧١.»گرفت هر دو دندانش يک دندان ديگر جا میميان 

درِ کاخ شاهنشاهی تيسپون رسيدند،  زين به  سوار بر اسپان برهنه و بیهيأت اعزامیِ سعد
درون تاالرِ پذيرايیِ هيأای سفارتی، که وزيران و درباريان نيز در  و پس از ساعاتی انتظار به

ارش اين ديدار را مترجم که عرب بوده از گز. کنار شاه در آن حضور داشتند، برده شدند
يادداشتهای خودش برای پسرش بازگويی کرده بوده، و اين پسر بعدها که مسلمان شده بوده 

ميان قبيله  خود اينها نيز وقتی به. اين يادداشتها را برای ديگران بازگويی کرده است
اند تا برای  نی يادداشت کردهاند و نوجوانا هاشان را بازگفته ها و شنيده اند ديده برگشته
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دست شده تا وارد  گونه دست به اين بسياری از گزارشهای مفصل به. ديگران بازگويی کنند
  . کتاای تاريخ شده است

اين  از اينها بپرس که به«: گفتشاه برای آنکه با آا سخن را آغاز کند، به ترجمان 
اين  بپرس که به«: گفت. »ناله«اه تکرار کرد ش. »نعلين«: گفتند» !گويند چه می افزارها پای

از آا «: گفت. »جهان را برد«شاه تکرار کرد ). چکّه(» برد«: گفتند» !گويند پوشش چه می
شاه تکرار کرد ). تازيانه(» سوط«: گفتند» !گويند اين چوبدستيها چه می بپرس که به

در ميان زنان حرمسرا را  ساهلای کودکی و نوجوانیکه �شاه يزدگرد ). سوخت(= » سوهت«
شنيدن کلماتی شبيه � گرايان ايرانی به فال و قضا و قدر باور داشت زيسته بود و مثل مهۀ خرافه

برای چه «: گفتپس از آن با آا وارد سخن شده . ناله و برد و سوخت را به شگون بد گرفت
ايد که  ايد؟ آيا پنداشته زمينهای ما افتاده اندازی به چه منظوری در انديشۀ دست ايد؟ به آمده

» توانيم که از پسِ مشا برآئيم؟ ايم منی دست کم گرفته اگر ما با مشا کاری نداشته و مشا را به
  : شاه گفت او به. نعمان ابن مقَرِّن برخاسته از يارانش اجازه گرفت که پاسخ شاه را بدهد

ما بنماياند و اجنام  راه را به  را بر سرمان گسيل کرد که نيکما لطف منوده پيامربی اهللا به
ما  او به. ما معرفی کند و ما را ازآن بازدارد ما دستور بدهد و بدراه را به کارهای نيک را به

ها  مهۀ قبيله. مندی يابيم وعده داد که اگر به رهنمودهايش عمل کنيم در دنيا و آخرت ره
ئی از او  او نزديکی جستند و دسته ئی به دسته:  و آا دو دسته شدنداين امر فراخواند، را به

که ارادۀ اهللا بود بر اين حال ماند،  چندان. دوری گزيدند، و جز خاصانْ وارد دينِ او نشدند
او از عرا آغاز کرد و کارش را به . سپس فرمان داد که با خمالفانش وارد جنگ شوند

سپس مهۀ . پذيری، وارد دينِ او شدند  روی ناچاری يا فرمانسراجنام رساند، و عرا، از
هائی که در آن بوديم به مزايای چيزی که او آورده بود پی  ها و تنگی رغمِ دمشنی ما، به
سوی  اند آغاز کنيم و آا را به مان ما رهنمود داده که از مردمی که مهسايه او به. برديم

کنيم، و آن مهانا دينی است  دينِ خودمان دعوت می اينک ما مشا را به. انصاف فراخوانيم
اگر خودداری کنيد بدانيد که .  مشرده و بدی را بد دانسته است که نيکی را نيک

اگر دين ما را بپذيريد . تر از چيز بدتر از آن است که جنگ باشد پرداخنتِ جزيه آسان
 با مشا رفتار خواهيم کرد کتابِ اهللا را در ميانتان برجا خواهيم اد و برطبقِ احکامش

حال  احکام و رهنمودهايش گردن بگذاريد؛ و مشا و سرزمينتان را به شرطی که مشا نيز به به
و اگر با پرداخنتِ جزيه از جنگ با ما بپرهيزيد خواهيم . خود وااده برخواهيم گشت

   .صورت با مشا خواهيم جنگيد در غير اين. پذيرفت و از مشا محايت خواهيم کرد
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  : مهۀ اعضای هيأت داده گفت شاه از سخنان اين مرد در شگفت شد، و روی سخن به
تا کنون مردمِ روستاهای پيرامونی را . ايد ترين مردمِ روی زمين دامن که مشا بدخبت من می

سببِ نداری و  اگر به. آباديهای ما شوند تان به اندازی ايم تا مانع دست بر مشا گماشته بوده
مشا داده شود  ايد فرمان خواهيم داد تا خواربار به  کنار مرزهای ما جتمع کردهدستی در ی

دست آوريد، و کسانی بر مشا حاکم خواهيم  و کمک خواهيم کرد که بتوانيد پوشاک به
  . کرد که با مشا به مهربانی و دادگری رفتار کنند

  : سپس يکی ديگر از اعضای هيأت برخاسته به شاه چنين گفت
اند و حرمت شريفان را  اند، و اشراف اند سران و برجستگان عرب اينجا آمده ه بهاينها ک

تو نگفتند و  اند به نزد تو فرستاده شده خاطرش به دارند؛ لذا مهۀ آنچه را که به پاس می
تو نيز چيزهائی دربارۀ ما . مهۀ آنچه که تو گفتی پاسخ ندادند، و کارِ درستی هم کردند به

تر از آن  های ما گفتی ما بدخبت هرچه دربارۀ بدخبتی.  آگاهیِ کامل نداریگفتی که از آن
مان مار و کژدم  گرسنگیِ ما نه چون گرسنگیِ مردم بوده؛ بلکه از شدت گرسنگی. ايم بوده

اند، و دخترامنان را چونکه غذا  خيال اينکه خوراکی خورديم به و سوسک و سومسار می
جای آرامشمان سطح برهنۀ زمين بود و پوششمان . کرديم یگور م برايشان نداشتيم زنده به

دينمان چيزی جز آن نبود که يکديگر را . ريسيديم دست خودمان می از پشم و موئی که به
حالِ ما چنين بود تا آنکه اهللا مردی را . جان و مال يکديگر جتاوز کنيم کشتار و به

زمين او . گان شناخته شده بودبرانگيخت که از نظر نسب و خاندان و زادگاه برای مه
ترين زمينهای ما، خاندان او ترين و بزرگترين خانداای ما، قبيلۀ او بزرگترين قبايل 

او ما را به امری فراخواند و کسی . تر و بردبارتر از مهۀ ما بود ما، و خودش تر و راست
او . ش پس از او آمدا تا اينکه خليفه. او پاسخی نداد، و ما با او در ستيز شديم به

گفت با او  هرچه می. گفتيم گفت و ما دروغ می دانستيم؛ او راست می دانست و ما منی می
سپس اهللا دهلای ما را برآن داشت که . گفت مهان شد ولی هرچه او می. کرديم خمالفت می

ه او هرچ. او واسطۀ ميان ما و پروردگار جهان شد. او را تصديق کنيم و از او فرمان بربيم
ما گفت که پروردگارتان  او به. داد فرمان اهللا بود گفت گفتۀ اهللا و هر فرمانی که می می
ام و  چيزی نبوده است من بوده ام که يکتايم و مهتا ندارم، وقتی هيچ اهللا من«گويد  می

ام، من بر هرچه هست بينايم، مشا  چيز جز من فناشدنی است، مهه چيز را من آفريده مهه
ام تا راه رستگاری را به مشا نشان  مرد را فرستاده ايد و بر سرتان اين ت من شدهشامل رمح

دهم تا پس از مرگتان رستگار شويد و از شکنجۀ من برهيد و مشا را در خانۀ خودم اسکان 
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هرکه بر «گفته که  او. ما اقرار داريم که هرچه او آورده برحق و از جانب حق است. »دهم
ی کند تکاليف و اختياراتش مهچون مشا خواهد بود، و هرکه خنواست اين امر از مشا پيرو

مشا جزيه بدهد و از او محايت کنيد؛ و هرکه خنواهد  از مشا پيروی کند از او خبواهيد که به
جزيه بدهد با او جبنگيد و من در ميان مشا داوری خواهم کرد، و هرکه از مشا کشته شود 

دين  اکنون تو خمتاری که به. »مباند پيروز خواهم ساختشتم خواهم برد و هرکه زنده  به
و اگر جز اين باشد بايد که برای . زيردستی اعتراف کنی ما درآئی يا جزيه بپردازی و به

  . جنگيدن آماده شوی
. ای آری چون تو مهسخن من«: گفتمرد » آيا سخن تو با من اينست؟«: گفتاو  شاه به

اگر نه اين بود که «: گفتشاه . »گفتم تو منی  اينها را بهگفت اگر کسی جز تو با من سخن می
برويد که ديگر برايتان . اينجا سر بربند تان را هم فرمودم تا مهه نبايد مأموران را کشت، می

را بر پشت  اين«: گفتآنگاه فرمود تا جوالی پر از خاک را آوردند و . »سخنی ندارم
رئيستان بگوئيد که من  برويد به. يد و از تيسپون برويدشريفترينتان ببنديد و او را چون خر بران

  . »رستم را خواهم فرستاد تا با مشا مهان کند که پدرم شاپور با مشا کرد
بعدها گفته که من ) اند و نامش را نوشته(مردی که اين جوالِ خاک را بر دوش گرفت 

ئی گذشم و راهبی   صومعهدر راه از. جوال را بر دوش اده دويدم و از يارامن جلو افتادم
به فرماندهتان مژده بده که پيروزی «: گفتمن  مسيحی مرا ديد، و وقتی موضوع را شنيد به

فال نيک گرفت و  را به نزد سعد برد سعد آن او وقتی اين جوال را به. »نصيب مشا خواهد شد
   ٧٢.»ما داده است مژده بدهيد که کليدهای کشورِ او را اهللا به«: گفتيارانش  به

تواند که از پسِ خطر  انديشيد که ارتشِ او می مشنو می گرچه شاه جوان خودرأیِ سخن
زمان ايران زمان شاپور دوم بود و نه عرای  عرا برآيد، ولی حقيقت آن بود که نه ايران اين

 يک سلطنت ساسانی پير و فرتوت شده بود و ايران نياز به. زمان بودند زمان عرای آن اين
سلطنت جوان داشت تا کشور را جوان و شاداب سازد و از شکوه ديرينۀ ايران که درحال 

دست اقتدارگرايان از هم پاشيده شده  شيرازۀ دولت ساسانی به. شکستگی بود پاسداری کند
زاد که يزدگرد را  کلی از ميان رفته بود، تا جائی که رستم فرخ بود و ات و شکوه شاهنشاه به

رسی نشانده بود برای او هيچ هيبتی قائل نبود و پيش خودش او را شخصيتی خودش بر ک
بايست کار را  کرد بلکه می بايست در امور مداخله می دانست که منی تدبير می نافهم و بی

  . اد تا با تدبير خودش خطرها را دفع کند دست او وامی به
ترين  عاقل! اند؟ مردم نادانیاين عربان چه «: گفتشاه پس از آن رستم را فراخواند و 
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او فرمودم که  شان بود؛ زيرا وقتی به تر از مهه نظرم امحق نزد من آمدند به مرد اين هيأت که به
توانست دور از چشمان  را بر سر گرفته خارج شد، در حالی که می جوالِ پر از خاک را برگيرد آن

شاه . »شان عاقلتر بوده است او از مهه«: گفترستم . »يکی از مهراهانش واگذارد را به من آن
اند که  رستم پاسخ داد که آنان مهچون گرگ. از رستم دربارۀ عربان مهاجم پرسشهائی کرد

اند که بر سر کوهی که مأوای پرندگان است  آا به عقابی شبيه: شاه گفت. گله زده باشد به
اين .  دور باشد را شکار کندئی که از خيل پرندگان نشيمن گرفته و کارش آنست که هر پرنده

عقاب هرچه باشد اگر پرندگان يکدست شوند و بر او بتازند او را از پا خواهند افکند و حد 
گفت که تو از کشته  رستم می کنايه به شاه به(اکثر آنست که يک پرنده در اين محله فدا شود 

: رستم گفت). کنیخواهی که با دادن جانت از حيثيت ايران دفاع  هراسی و منی شدن می
تر است که با . ترسند اند که ما توامنان چه اندازه است از ما می عربان تا وقتی متوجه نشده

آنان کاری نداشته باشيم و با تدبيرمان خطرشان را برطرف کنيم نه با جنگ؛ زيرا تدبير و 
اند  ارهائی کردهاينها ک: شاه گفت. آورد انديشه در موارد بسياری بيش از جنگيدن پيروزی می

در مواردی که درنگ از شتاب کارآمدتر باشد : رستم گفت. که ديگر جای درنگ منانده است
ولی شاه اصرار داشت که رستم هرچه زودتر کار . پيش برد بايد درنگ کرد و کار را با تدبير به

 خاکی که او جوال. رستم پس از گفتگو با شاه به ناخشنودی از کاخ بيرون شد. را يکسره کند
: گفتيکی از افسران مهفکرش  شاه بر پشت مرد عرب اده بود را به شگون بد گرفت و به

يعنی مادر يزدگرد سوم از ! (کسی که مادرش حجام بوده است کجا و پادشاهی کردن کجا«
عرا سپرده است تا با  تدبير کليد سرزمين ما را به اين مرد بی). خاندان ساسانی نبوده است

هرجا که  اند و به افساری بر سرم اده«: گفتيکی ديگر از افسران بلندپايه  او به. »د بربندخو
 خربهائی از اين قبيل را ٧٣.»کشانند و من هيچ اختياری از خودم ندارم اند می خودشان مايل

وقاص ارتباطاتی داشتند پس  برخی از ارتشيان که از مسيحيان عراق بودند و انی با سعد ابی
  . اند اند و درآينده برای عرا بازگفته  است شنيده ز آنکه رستم برای سران ارتش باز گفتها

زند و ارتش از نيروی کافی  وپا می دانست که کشور در پراکندگی دست رستم چون می
برخوردار نيست، برآن بود که با بزرگ جلوه دادن خطر عربان از خمالفتهای سپهداران کشور 

د و کاری کند که سپهداران از تيسپون محايت منايند و ارتش يزدگرد را تقويت با يزدگرد بکاه
نوشت اين خطر را گوشزد کرد، ) مرزبان آذربايجان (بندوانبرادرش  ئی که به او در نامه. کنند

گوش بزرگان برساند شايد آنان رقابتها و درگيريهاشان را کنار  و از او خواست که موضوع را به
پنداشت بايد  ولی شاه که می. ين موقعيت حساس برای دفع دمشن مهدست شوندند و در ا
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 رستم ٧٤.اطاعت آورد مانعِ رستم از فرستادن اين نامه به بندوان شد خمالفان داخلی را با زور به
برادرش نوشت اوضاع کشور را برايش تشريح  اجازه و آگاهیِ يزدگرد به در نامۀ ديگری که بی

ا بزرگ جلوه داد و متذکر شد که اگر کار بر اين منوال پيش برود عربان بر ما کرده خطر عربان ر
او موضوع گفتگويش با شاه را به . چيز از دست خواهد رفت پيروزی خواهند يافت و مهه

برادرش نوشت و يادآورشد که بدخبتی آنست که جز جنگ هيچ راهی در پيش منانده است، 
جنگ آا خواهم  جنگ عربان برخيزی يا من شخصا به  بهيا بايد«او گفته که  زيرا شاه به

   ٧٥.سود عربان خواهد بود برادرش گوشزد کرد که نتيجۀ جنگ هرچه باشد به و به. »شتافت
نتيجه ماند، و  خودداری از جنگ با عربان بی مهۀ تالش رستم برای جماب کردن شاه به

او در آخرين . ا عربان وارد پيکار شودحيره منتقل کرده ب او فرمان يافت که لشکرگاهش را به
در ) رستم(کار کند و اجازه دهد که او  تالشش به شاه پيشنهاد کرد که جالينوس را مأمور اين

او . را با تدبيرش جربان کند پايتخت باشد تا اگر ناروائی برای جالينوس پيش آيد او بتواند آن
يگر هيچ اتی در ميان ايرانيان برايم جنگ بروم و شکست يامب د من اگر به«به شاه گفت که 

عربان از من هيبتی بر دل دارند و . دربار خواهد رسيد باقی خنواهد ماند و زيان اين شکست به
اگر من در پايتخت . اندازی کنند درون کشورِ ما دست کنند که به ام کمتر جرأت می تا من زنده

هد بود؛ زيرا چندان توان را در خود سراغ باشم هر شکستی که بر ما وارد شود قابل جربان خوا
ولی شاه به . »مقابلۀ عربان بفرستم آوری کنم و به دارم که بتوامن نيروی الزم را از کشور مجع

کار  اين پيکارِ عرا برود او شخصا اقدام به نظرهای او وقعی ننهاد و تشر زد که اگر خنواهد به 
   ٧٦.خواهد کرد

او پس از کودتايش نتوانسته بود که . سامان ت آشفته و نابهرستم سپاهيانی با خود داش
جنگهای داخلی چندسال اخير توانی برای ارتش . دست آورد محايت سپهداران کشور را به

 ازسر گذرانده بود که در ی خونين سال چندين کودتاششکشور در خالل . باقی نگذاشته بود
و زورمندان از ميان رفته بودند و خبشهای هرکدام مشاری از شخصيتها و سپهداران و بزرگان 

داد که  رستم احتمال می. خمتلف خانداای حکومتگرِ سنتی را با يکديگر دمشن کرده بود
اگر جنگی با عربان دربگيرد چه بسا که خمالفان برای از بين بردن او و شاه مورد محايتش 

گزارشها حکايت از . اند طر بزرگیکار شوند، و ندانند که اين عربان برای ايران چه خ به دست
ماه، حمرمانه،  نام گشنسپ آن دارند که در مهين اوان يکی از کالنتران ناحيۀ فرات جنوبی به

آن   گرچه چنين متاسی به٧٧.با فرمانده عربان متاس گرفته هدايائی هم برای او فرستاده بود
ماه خودداری ورزند، ولی  روستاهای منطقۀ گشنسپ اندازی به هدف بوده که عربان از دست



  
 

۵۱

هائی در رستم ايجاد کند که مبادا در عراق کسانی  توانسته شبهه هرحال مهين قضيه می به
  . عربان نزديک کرده آا را برضد يزدگرد حتريک کنند درصدد باشند که خودشان را به
 رستم ايرانيان اينها دين عربان را بيش از دين.  بودندعراق از بوميانخبشی از سربازان 

رستم . خاطر ايرانيان نبودند سپاری به دانستند و آماده جان دين خودشان نزديک می به
داد که در صورت بروز جنگ از او کناره  وفاداری اين سربازان اطمينان نداشت و احتمال می به

گويد که کشيش منطقۀ  يک گزارش می. عربان بپيوندند و باعث شکست او شوند گرفته به
مرد، که نامش را  اين. اطاعت مدينه درآمده بوده است اد در مشال حيره پيش از اينها بهبِهقُب

حضور خالد ابن وليد رسيده و تعهد  ھ در حيره به۱۳اند، در سال  صلوبا ابن نسطونا نوشته
قرار سالی  او سپرده شود ماليات روستاهای قباد را به سپرده بود که اگر حاکميت منطقه به

در قراردادی که خالد با او نوشته بوده بر . مدينه بپردازد دانه گوهر به  دينار و يکهزار ده
مرد تعهد گرفته شده که   نيز، از اين٧٨.هرکدام از مردان منطقه چهار درم جزيه مقرر شده است

عنوان خربچين برای عرا کار کنند؛ و  با عرا برضد دولت ايران مهکاری کند و افرادش به
او نوشته که او و افراد خاندانش را کارگزار مدينه  ئی که برای او فرستاده به من نامهخليفه ض

کرد و   برای سعد خربچينی می(*) وقتی سعد در قادسيه مستقر شد پسرِ صلوبا. مشارد می
 يکی ديگر از نزديکان صلوبا که ٧٩.برد کرد را برايش می خربهائی که از دربار و ارتش درز می

اند نيز نامش را پس از رخداد  از خبشهای قباد نوشته» برس«سطام و کالنتر نامش را ب
گونه   وضعيت اينها را به٨٠.کردند اند که برای سعد خربچينی می قادسيه در مجلۀ افرادی آورده

  . اند شود در دربار ايران دارای مقام بوده اند که معلوم می بازگويی کرده
ئی در نزديکیِ  نام رفائيل ابن ميسور که حاکمِ منطقه اق بهنيز، يکی از کالنتران بومیِ عر

 بسياری ٨١.داد و تابعيت از مدينه را پذيرفتنزد سعد رفته مذاکراتی با او اجنام  قادسيه بود به
مرد بازگويی کرده و از زبان  ها و آمارها را اين از گزارشهای جنگ قادسيه ازمجله مذاکره

سيده است؛ و اين نشانگرِ بلندپايه بودن او و آگاهيش از بسياری از ما ر به) ابن رفائيل(پسرش 
گويد که سعد برای رفائيل  گزارشی که از زبان پسرِ اين مرد می. امورِ دربار و ارتش ايران است

 نشانگرِ آن است که اين مرد برجستۀ مسيحی در دستگاه دولت ايران ٨٢مستمری تعيين کرد،
باز يک مرد بابلی که منجِّم بوده و گويا برای . کرده است نی میبرای سعد جاسوسی و خربچي

داده  کرده در انْ برای بعضی از برجستگان مسيحیِ عراق خرب از آن می دربار نيز منجِّمی می
گزارشها . که هنگام برچيده شدن دين جموسان و شکست ايرانيان از عرا فرارسيده است

                                                 
 . کردند و زن و بچه داشتند  کشيشان مذاهب يعقوبی و نسطوری ازدواج می(*)
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به پادرميانیِ او با سعد در ارتباط � او اشاره کرديم که باالتر به�ه ما اَسب گويند که گَشن می
 گزارشها خرب از حضورِ اين منجم در لشکرگاه ٨٣.عرا را پذيرفته است شده باجگزاری به

کرده  دهند، و اينکه او در تضعيف روحيۀ مسيحيان عراقی در ارتش چه نقشی ايفا می رستم می
  . توان حدس زد را می

شب دربارۀ آيندۀ کشور  حال بود و مهه رستم مهواره مهموم و پريشاناند که  هنوشت
ئی از  شبی در خواب ديد که فرشته. کرد ديد و برای افسرانش بازگويی می خواای آشفته می

افَزارهای ايرانيان را مهروموم کرد؛ و شبی ديگر در  آمسان آمد و وارد لشکرگاه او شد و جنگ
افَزارهای  رشته در حالی که خليفۀ عرب با او بود از آمسان فرود آمد و جنگخواب ديد که آن ف

که شايد ساخته و پرداختۀ خودش � او اين رؤياها ٨٤.خليفه سپرد او را گرفته مهروموم کرد و به
گفت، شايد آا نزد شاه پادرميانی  را برای افسران بلندپايه می� بوده و در خواب نديده بوده

صالح کشور و ملت نيست که ارتش را وارد  ا متقاعد سازند که در اين شرايط بهکنند و شاه ر
کار برد  ولی مهۀ تالشهائی که او برای احتراز از درگيری با عربان به. جنگ با عربان سازد

  . مشنو باشد نتيجه ماند، و او ناگزير بود که تسليم ارادۀ شاه جوان خودخواه و سخن بی
، )۱۵ماه سال  اواخر من(ھ ۱۶ئی در حمرم سال   روحيه وضعيت ونينزاد با چ رستم فرخ

ئی از فرات که از شهرِ جنف   هزار مردی از فرات عبور کرده در کنار شعبه۶۰با يک سپاه 
او در اينجا سران حيره را فراخواند تا ديد و تطميع کند و اطمينان . گذشت لشکرگاه زد می

گونه که بعدها کسانی از عرای منطقه از  آن. رانيان خواهند مانديابد که مردم حيره در کنار اي
اندازی  آوردند، او با سخنان تشرآميزی آا را نکوهيد که چرا از دست  ياد می قبيلۀ اَزد به

آا پرداخته باعث نيرومندیِ آا  دمشنان ايران شادمان شده تسليم دمشنان ايران شده باج به
  : عبداملسيح ابن بقَيلَه ازدی برخاسته گفت! کنند ا جاسوسی میاند و برای آ شده

اند؟ از  ايم؟ تو خرب نداری که اينها با ما چه کرده پنداری که ما از آمدن اينها شادمان تو می
پندارند و دينی جز دين ما دارند و  چه چيزِ اينها شادمان باشيم؟ اينها ما را بندگانشان می

گوئی که ما برای اينها جاسوسی  تو می. ايم اطل و اهل دوزخپندارند که ما بر ب می
جاسوسی ما دارند؟ مردان مشا از جلو اينها گريختند و آباديها  اينها چه نيازی به! ايم کرده

تو . بينند ئی که هرسو بتازند هيچ مانعی منی گونه را برای تاخت و تاز اينها رها کردند، به
ما جمبوريم که جان و نامومسان را ! ايم کرده ده و تقويت شاناينها باج دا گوئی که ما به می

مشا که از ما محايت نکرديد جمبور شديم برای اينکه ما را . با پرداخنت مال حفظ کنيم
. مشا صد بار برای ما از اينها تريد. آا باج بدهيم نکشند و زن و فرزندامنان را نربند به
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زوريم و هرکه مسلط شود  ما مردمی بی. تا ياور مشا باشيمدر برابر اينها از ما حفاظت کنيد 
دوتا بارِ سنگين بر پشت ما مگذار که هم از اينکه از ما محايت . اش شويم جمبوريم که بنده

کنی ناتوانی نشان دهی و هم از اينکه ما خودمان خويشنت و سرزمينمان را از گزندها حفظ 
   ٨٥.کنيم ما را سرزنش کنی

اند  گو با ابن بقَيلَه متوجه شد که عرای حيره چنان مرعوب مسلمين شده  رستم از گفت
پس از اين برآن . وجه حاضر خنواهند بود که در کنار او با مسلمين وارد جنگ شوند هيچ که به

متيم، که پيش از آن جزو اتباع ايران  طايفه از بنی رئيس يک�شد که زهره ابن حوِيه سعدی 
را نزد سعد واسطه �  مسلمان شده به سعد پيوسته و از بزرگان سپاه اسالم شده بودبود و اخيرا

آميز ميان او و سعد اجنام بگيرد شايد بتواند عربان را از جتاوز  قرار دهد تا مگر گفتگوئی صلح
اش بازگفته بوده و بعدها  گونه که خود زهره برای افراد قبيله آن. مرزهای ايران منصرف کند به

  : او گفت متيم بازگفته است، او زهره را فراخوانده ضمن سخنانی به  از بنیيکی
آا نيکی  مشا اکنون مهسايگان مائيد، و پيش از اين خبشی از مشا تبعۀ ما بودند، ما به

کرديم، اجازه  داديم، در برابر دمشنان از آا محايت می کرديم و مورد نوازش قرار می می
مان شتر و گوسفند بچرانند و از خيرات سرزمينهای ما روزی داديم که در زمينها می

آباديهامان بفروشند و کاالهای مورد نيازشان را خبرند؛ و  خبورند و کاالهاشان را در
  . زيستند نيکی می اينگونه به

طربی افزوده که او اين سخنان ماليم را گفت تا به زهره بفهماند که خواستار آشـتی اسـت، ولـی      
  : او چنين پاسخ داد اما زهره به. صراحت بر زبان نياورد را به آن

گوئی، ولی اکنون اوضاع ديگرگون شده است و ما  گونه بوده که می راست گفتی، و مهين
پيش . ايم ايم بلکه خواهان آخرت هآمد نهاينجا  خاطر دنيا به ما به. نيز مانند گذشته نيستيم

. ما نيکی کنيد خواستيم که به تماس از مشا میفرمان مشا داشتيم و با ال از اين گوش به
سوی پروردگارش فراخواند، و ما  آنگاه اهللا يک پيامربی برايمان فرستاد و او ما را به

پيامربش گفت که من اين طايفه را بر کسانی که پيرو دين  اهللا به. دعوتش را اجابت کرديم
ه انتقام خواهم کشيد و تا زمانی که وسيلۀ اين طايف من نشوند غلبه خواهم داد و از آا به

شناسند پيروز خواهم کرد؛ زيرا دينِ من دين حق است و هرکه از آن  خدايی می مرا به
  . را بگيرد به عزت و قدرت خواهد رسيد روگردان شود ذليل خواهد شد و هرکه آن

 اهللا و قبول ستونش ال اله اال اهللا و حممد رسول«: گفتزهره » اين چه دينی است؟«: گفترستم 
: گفــت» ديگــر چــه؟ . نيــک اســت «: گفــترســتم . »فرماــائی اســت کــه از نــزد اهللا آمــده اســت    
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نيــک «: گفــترســتم . »ديگــر آنکــه مــردم از عبــادت بنــدگانْ بيــرون شــوند و جــز اهللا را نپرســتند «
ديگر اينکه مهۀ مردم فرزندان آدم و حوا و برادران يکديگر از يـک  «: گفت» ديگر چه؟ . است

را از مشا بپذيرم و مهراهامن نيـز چـون مـن     اگر من اين  . نيک است «: گفترستم  . »و مادرند پدر  
آری به اهللا سوگند که برخـواهيم گـشت و   «: گفت» کنند چه خواهيد کرد؟ آيا برخواهيد گشت؟     

رسـتم  . »خـاطر جتـارت يـا حـاجتی     آباديهـای مشـا نزديـک خنـواهيم شـد مگـر بـه          گـاه بـه     ديگر هيچ 
امــا مــردم ايــران از هنگــامی کــه اردشــير بــه ســلطنت نشــست تــا کنــون     . گــوئی راســت مــی«: گفــت

گفتنـد کـه اگـر از رتبـۀ      ئی که داشت بيـرون بـرود، و مـی    پايگان از رتبه    نگذاشتند که کسی از دون    
آوردی خواهنـد   خودشان بيرون شوند پـای از گلـيم خودشـان فراتـر خواهنـد ـاد و بـا بزرگـان هـم              

تــوانيم چنــان باشــيم کــه مشــا   مــا منــی. ايــم  بــرای مــردم تــرين مــردم ولــی مــا«: گفــتزهــره . »کــرد
کنـيم، و هرکـه از اهللا نافرمـانی کنـد نيـز       ما در امور فرودستان طبـق فرمـان اهللا عمـل مـی          . گوئيد  می

   ٨٦.»ما زيانی خنواهد رساند به
 رستم پس از اين گفتگوی ماليم و اميدوارکننده، توسط زهره به سعد پيغام فرستاد که

طربی افزوده که پس از آنکه زهره رفت رستم با . نزدش بفرستد هيأتی را برای مذاکره به
ولی آا سرسختانه خواهان . بزرگان ايران گفتگو کرد و سخنان زهره را برايشان بازگفت

ئی ممکن  هيچ وسيله  که بهه بودرستم پس از گفتگو با زهره يقين يافتاما . سرکوب عرا بودند
انديشند و کشته شدن در جنگ را سعادت  مرگ منی که جز به�چنين مردمی را نيست که 

رستم در آن شرايط در انديشه بود که ترين راه آنست . از مرزهای ايران دور کرد� دانند می
آنان واگذارد و  رمسيت بشناسد و حيره را که ادامۀ عربستان بود به که فتوحات عربان را به

مهۀ تالش او برآن بود که شايد بتواند از راه .  ماورای فرات نگاه داردرا با شروطی در آنان
سعد پس از دريافت تقاضای . عرا امتيازی بدهد و کاری کند که جنگ پيش نيايد مذاکره به

نزد رستم گزين کرد، و رئيسِ نومسلمان  رستم توسط زهره، چند تن از مؤمنين را برای اعزام به
که سر و وضعی تر از بقيه داشت را » رِبعی ابن عامر«نام  يم بهمت يکی از طوائف بنی

 را در شاندامی سوار، مششير اند که ربعی بر اسپ الغرِ کوچک نوشته. سخنگوی آا قرار داد
پوسيده بر ميان بسته، کمانی بر گردن آويخته، کيسۀ پيکاايش بر کمر  غالفی از کرباسِ نيمه

اش  گرفته و زرهی موئين بر تن پوشيده، و چهار گيسوی زخمت بافتهئی در دست  آويخته، نيزه
رسيدند، وارد اردوگاه رستم  نظر می که خشکيده و راست شده بودند مهچون شاخهای گوزن به

رستم در ميان فرشهای جمللی که گسترده بودند . نزد رستم رهنمون شدند کسانی او را به. شد
سپهساالریِ ايران با ا بر ختتی زرنگار نشسته بود و بزرگان احاطهدر رخت متام کرده   اش ت
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سويش را گرفته بودند سواره از روی فرشهائی که  ربعی در حالی که مأمورانْ دو. بودند
او پياده شد و افسار اسپش را . »از اسپت پياده شو«: گفتاو  مأموری به. گسترده بودند گذشت

اش سوراخ  ا از پشتيهائی که چيده شده بود را با نوک نيزهرا ببندد دوت گرفت و برای اينکه آن
هيأت و رفتارِ او با شگفتی  بزرگان ايران به. آا بست کرد و بند افسار اسپش را به

من «: گفت. »سالحت را بر زمين بگذار«: گفتاو  مأموری به. نگريستند و خاموش بودند می
او در حالی که بر . »گرم خواهيد برمی يم؛ اگر منیشدۀ مشا ام بلکه دعوت هآمد نهفرمان مشا  به

اش  داشت نوک نيزه جلو رفت، و هربار که گام برمی اش تکيه داده بود با گامهای موقر به نيزه
چند گامیِ رستم رسيد  چون به. کرد تا آا را سوراخ کند را تعمدا بر فرشها و پشتيها فرومی

کنار زد و روی  بهاو بالِ فرش را گرفته . دند او را نشاندندسويش را گرفته بو مأمورانی که دو
چرا روی فرش «: گفتنداو  به. فرش فرو کرده بر آن تکيه زد اش را به زمين نشست و نيزه

رستم با او وارد سخن شده . »دوست ندارم که بر چنين زيوری بنشينم«: گفت» نشينی؟ منی
  : ايد؟ ربعی گفت اينجا آمده برای چه به: گفت

اهللا ما را فرستاده است تا مردم را از . ايم هآمد نهخود  اينجا آورده است و ما به اهللا ما را به
پرستش اهللا درآوريم؛ و از تنگی معيشت بيرون برده  پرستش بندگان بيرون آورده به

اهللا ما را . عدلِ اسالم درآوريم فراخی برسانيم؛ و از زير بار اديان باطل خارج کرده به به
هرکه از ما پيروی کند با او کاری نداريم و . دين او فراخوانيم فرستاده است تا مردم را به

جنگيم تا  و هرکه خودداری ورزد با او می. رويم گذاريم و می خودش وامی زمينش را به
  . وعدۀ اهللا حتقق خبشيم به

 آن است که هرکه در جنگ کشته شود«: گفتوعدۀ اهللا چيست؟ ربعی : رستم گفت
مهۀ سخنان : رستم گفت. »پيروزی خواهد رسيد شت خواهد رفت و هرکه زنده مباند به به

ربعی . ما مهلت دهيد تا دربارۀ سخنانتان انديشه کنيم خواهم که به از مشا می. ام مشا را شنيده
بيش از اين مهلت : روز يا دو روز؟ رستم گفت خواهی؟ يک باشد؛ چندروز مهلت می: گفت

شيوۀ : ربعی گفت. ا به بزرگان و اهل رأی کشورم نامه بنويسم و با آا مشورت کنمخواهم ت می
شويم بيش  دمشن وانگذاريم، و وقتی با دمشن روبرو می پيامرب ما آن است که ابتکار عمل را به

روز چهارم يا بايد که . روز مهلت داری که تصميم بگيری تو سه. او مهلت ندهيم روز به از سه
در اين مهلت . ه باشی يا قبول کنی که باجگزار ما شوی يا برای جنگ آماده باشیمسلمان شد

و من آنچه را که . جنگ کنيد ما برای جنگيدنْ دست جلو خنواهيم گرفت مگر که مشا اقدام به
ولی مسلمين مهچون يک . نه: آيا تو کالنترِ اينهائی؟ گفت: رستم گفت. کنم گفتم ضمانت می
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   ٨٧.رکدامشان يکی از اندامهای اين تن است، و مهه با هم برابرندتنِ واحدند و ه
حنوی با  گيران دولت را متقاعد کند که او به مذاکرات کوشيد تا تصميم رستم پس از اين

دانست که سپاه او قادر  او می. درون عراق را بگيرد اندازیِ آا به عربان کنار آيد و جلو دست
. انديشند ردم سرسختی برآيند که جز به پيروز شدن يا مردن منیخنواهد بود که ازپس چنين م

ديد و يقين  کرد و او هيچ راهی جز جنگيدن در پيش منی اما کسی به نظرهای او توجهی منی
 خودش را با اينها مقايسه سپاهيانداشت که شکست از اين عرا حتمی خواهد بود؛ زيرا 

 او برای زنده ماندن؛ و تفاوت سپاهيانجنگند و  میدانست که عربان برای مردن  کرد و می می
  . دو تفاوتی بسيار بود ميان اين

 از جتاوزهای هر ائی کشور را بهمرزهای  بايد  دشوارکه در آن شرايط دانست رستم می
آا   و بهآا واگذارد، ، حيره را به حفظ کرد؛ يعنی دربار ايران به شروط عربان گردن دعرب

او . دازد و درصدد تقويت خويش در داخل کشور باشد و در آينده با آا مقابله کند بپریباج
 که فکر اينکه او دليرانه با عربان جبنگد تا هرچه شدنی است بشود تصميمی  دانست می

او اطمينان داشت که اگر از عرا شکست خبورد هم . تدبيرانه است متهورانه و پرخماطره و بی
کرد و نه بزرگان  ولی نه شاه با نظر او موافقت می.  رفت و هم دينکشور از دست خواهد

ديد مهواره  چيز را از دست رفته می و او از اينکه کشور و ملت و شکوه و عزت و مهه. مهراهش
درگاه خدا در البه و زاری بود که در آن   و شايد مهواره به٨٨،برای کشور و ملت در گريه بود

دست  چيز به  جنيب را جنات دهد و نگذارد که مههقومِورايی و اين اهشرايط دشوار اين کشور 
  .  از دست برودبيابانی برهنۀ مردمِ گرسنۀ نيمهاين 

نزد او بفرستد تا با او  روز ديگر باز رستم به سعد پيام داد که مهان منايندۀ ديروزين را به
حذيفه . ن را با چند تن فرستادنام حذَيفَه ابن محص جای ربعی مردی به سعد به. مذاکره کند

تر  شکل و هيأتش مهان بود که دربارۀ ربعی گفته شد؛ و اندکی هم زخمت� نوشتۀ طربی به�
پياده خنواهم : از اسپت پياده شو، گفت: او گفتند نزد رستم رفت، و وقتی به او سواره به. بود
چرا مرد ديروزی :  گفترستم. و سواره با رستم که بر روی ختتش نشسته بود سخن گفت. شد

مهگیِ ما در خوشی و ناخوشی به انصاف رفتار  رئيس ما نسبت به: ه است؟ حذَيفَه گفتآمد نه
   ٨٩.کند، و امروز نوبت من است می

 روز از سه ز مهان بود، و اينک يکگفتگوها مهان بود که ديروز شده بود و مهلت ني
فَه مرخص شد رستم باز با بزرگان گفتگو کرد وقتی حذَي. روزی که ربعی تعيين کرد گذشته بود

عرا شرِ جنگ را از سر کشور دفع کنند؛ ولی کسی  شايد جماب شوند که با دادن امتيازهائی به
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بار مغيره ابن شعبه  باز هم روز ديگر رستم از سعد مناينده طلبيد، و اين. مهنوای او نشد
شده و  سرخترکيدۀ مغيره با يک چشمِ ). دبار فرستاده شده بو که پيشتر نيز يک(فرستاده شد 

اند، با اندامی تکيده  چشم سامل، که هيأتش را مهچون شکل و هيأت ربعی توصيف کرده يک
با چهار گيسوی بافتۀ خشکيده که راست شده مهچون شاخهای گوزن ايستاده «و سوخته، 

 او در کنار فرشها از نزد رستم رهنمون شدند، و اردوی رستم وارد شد، او را به ، به»بودند
او را با . سوی ختت رستم رفته جهيده در کنار رستم نشست راست به اسپش پياده شد و يک

  : مغيره گفت. اهانت پائين آوردند و بر زمين نشاندند
تر از مشا در جهان  بينم که نادان ما شنيده بوديم که مشا عجمان مردمی خردمنديد؛ ولی می

من پنداشته بودم . کنيم م برابريم و يکديگر را بندۀ يکديگر منیما عرا مهه با ه. نيست
 کاری که با من  جای اين تر بود که به. مشاريد که مشا هم انساا را مهچون ما برابر می

ام،  هآمد نهاينجا  خود به من به. اند  از مشا خدای ديگرانبرخیگفتيد که  من می کرديد به
امروز فهميدم که امور مشا از هم پاشيده است و . ايد کردهاينجا دعوت  بلکه مشا مرا به

توان  حتما شکست خواهيد يافت؛ زيرا با چنين سيرت و رفتار و با چنين خردهائی منی
  . مملکت را حفظ کرد

او  کشيده شدن را از دلِ مغيره بيرون بربد به شِ از ختت پائين  رستم برای آنکه رجن
زنند که مورد موافقت حاکمان نيست  کارهائی می نْ دست بهاطرافيا! ای مرد عرب«: گفت

آا  دهند و چيزی به ولی حاکمان برای آنکه شوکتشان حمفوظ باشد نرمش نشان می
ئی کرده  او سپس برای آنکه با مغيره شوخی. و مترجم برای مغيره ترمجه کرد. »گويند منی

»  که با خود داری چيست؟ين دارِ دوکهاا «:باشد، به پيکاای مغيره اشاره کرده از او پرسيد
مششير آهنين  رستم به. »شود اخگر اگر دراز نباشد از سوزندگيش کاسته منی«: گفتمغيره 

شکلش فرسوده ولی «: گفتمغيره » مششيرت چرا فرسوده است؟«: گفتمغيره اشاره کرده 
»  بگويم؟گوئی يا من سخن تو سخن می«: گفتاو  سپس رستم به. »ضربتش درخشان است

رستم پس از سخنانی که دربارۀ . »ای، تو سخن بگو اينجا طلبيده تو ما را به«: گفتمغيره 
  : قدرت و شوکت ايران بر زبان راند، گفت

ايم و در ميان  ايم و دمشنامنان را شکست داده ما ايرانيان مهواره در کشورمان نيرومند بوده
يچ پادشاهی و هيچ کشوری در جهان نبوده تا کنون ه. ايم ملتها در شکوه و شوکت زيسته

ما مهواره در هر نربدی پيروز . است و نيست که شوکت و عزتی چون ما داشته باشد
اگر يک دمشن برای يکی دو . ايم، و کمتر اتفاق افتاده که در جنگی شکست يابيم شده می



  
 

۵۸

ا سر زده بوده و خدا سبب بوده که گناهانی از م آن شده به روز يا يکی دو ماه بر ما پيروز می
باز خدا از ما . راه درست برگرديم تا توبه کنيم و به چشمامنان را بگشايدخواسته که  می

.  بزنيم و شوکتمان را حفظ کنيمواپسکرده تا دمشن را  شده و ما را ياری می خشنود می
 و ايد ترين معيشت را داشته مشا سخت. تر از مشا نبوده است نزد ما هيچ قومی بدخبت

ما  ايد به شده هرگاه تنگدست می. ايم مشرده هيچ می ايد که مشا را به چنان بدخبت بوده
دامن  من نيک می. ايم کرده ايد و مشا را با خرما و جو و ديگر چيزها کمک می آورده پناه می

. اين زمينها محله کنيد گرسنگی و تنگی معيشت است که آنچه مشا را برآن داشته که به
 هرکدام بهفرماندهتان بدهند و   تا يک دست رخت و يک خرسپ و هزار درم بهفرمايم می

من . ديارِ خودتان برگرديد اينها را بگيريد و به. دهم ئی خرما و دو جامه می کيسه از مشا نيز
دامن  دوست ندارم که با مشا جبنگم و سبب کشته شدنتان شوم يا مشا را اسير کنم؛ زيرا می

  . خونتان بيااليم خواهم که دستم را به ايد و هستيد، و منی  بودهکه مشا مردم بدخبتی
او  و به� که مردی عبود نام از عرای حيره بود�مغيره ابن شعبه رو به ترمجان کرد 

تو عرب از جنسِ مائی؛ مهانگونه که سخنان او را تام و متام برای من ترمجه کردی از «: گفت
رستم  آنگاه به. »کم و کاست برای او بازگويی کنی م را نيز بیگوي خواهم که هرچه من می تو می

  : چنين پاسخ داد
دربارۀ . رسان است و هرکه نيکی کرده باشد نه او بلکه اهللا کرده است اهللا آفريدگار و روزی

من قبول دارم که مشا مهيشه بر دمشنانتان . خودتان و کشورتان هرچه گفتی درست است
دانيم و انکار  را می ما اين. ايد  مهۀ مردم دنيا نيرومندتر بودهايد و از شده پيروز می

هرچه دربارۀ بدخبتی و تنگی معيشت ما . مشا داده بوده است اينها را اهللا به. کنيم منی
ليکن . اين بدخبتی دچار کرده بود اهللا ما را به. کنم گفتی هم درست است و من انکار منی

 بدخبتان هم اميد نيکبختی دارند و نيکبختان نيز بايد حال نيست، و روزگار مهيشه بر يک
مشا داده بود شکرگزار  اگر بر نعمتهائی که اهللا به. از بدخبتيهای آينده در بيم باشند

تان  ناشکری. کارهائی بزنيد که از مشا سر زده است گذاشت که دست به بوديد اهللا منی می
افر بوديم به حمنتها مبتال بوديم؛ ولی ما وقتی ک. سببِ دگرگون شدن احوالتان شده است

اهللا تبارک و تعاٰلی در ميان ما پيامربی برگزيد و ما . پس از آن اهللا رمحتش را برما فروباراند
پنداريد،  اکنون ديگر حالِ ما آن نيست که مشا می. ما داد راه آورد و نعمتهای بسيار به را به

  . يد ديگرگونه شده استا دانسته بلکه چيزهائی که مشا دربارۀ ما می
  در دنبالِ گفتگوها، مغيره سخنان فرستادۀ ديروزی را تکرار کرده روزی که از مهلت 
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  : رستم گفت ياد رستم آورد، و در پايان سخنانش به برای ايران مانده بود را به
اشد اگر نياز داری که ما از تو محايت کنيم بنده و باجگزار فرودست ما شو، و اگر جز اين ب

ولی اگر تسليم ما نشوی بدان که روزی خواهد . ميان ما و تو چيزی جز مششير خنواهد بود
دلی منائی؛ و اين  پذيريم خوش رسيد که چندان ذليل باشی که از اينکه ما باج از تو می

حتی يؤتوا اجلزيةَ (معنای سخن اهللا است که کافران بايد ذليالنه باجگزار مؤمنان شوند 
ن يرونعم صاغهو د .(  

خواهيد  سخن اختيار از کف داده بر مغيره فرياد زد که اکنون که منی   رستم با شنيدن اين
. ديارِ فنا بفرستم تان را به سخنِ درست را نيوشا باشيد فردا بامداد آمادۀ جنگ شويد تا مهه

: گفته گرفت و آنگاه دست کرده يکی از پيکاای مغيره را بيرون کشيده جلو چشمان مغير
مغيره پاسخِ رستم را با استهزاء » توانی بر ما پيروز شوی؟ ای که با اين دارِ دوک می پنداشته«

ما فشار  خوردند و به آمد را می هائی که از زمينهای مشا می زن و فرزندان ما غله«: گفتداده 
 و فرزندامنان را ما زن. آوردند که بيائيم و اين زمينها را برای خودمان تصاحب کنيم می

ميريد يا  حتما يا می«: گفترستم . »ايم تا آنکه يا آن زمينها را بگيريم يا مبيريم برداشته آمده
رود و هرکه از  شت می صورت هرکه از ما کشته گردد به در آن«: گفتمغيره . »شويد کشته می

 ما را دنبال خواهند کرد تا  کارِی ماها مانده دوزخ خواهد رفت؛ آنگاه زنده مشا ما را بکُشد به
  . »پيروزی ايی دست يابند به

مشا عربان : خوانيم که رستم گفت دهد، و می دنبالۀ گزارش خرب از تشرهای رستم می
مشا مانند مگسی . ترين خملوق خدا است ترين و پرآسيب مگس حريص. ايد مانند مگس

وقتی . دهم او می برسم پاداشی بهمن کمک کند تا به عسل  هستيد که عسل ديد و گفت هرکه به
به عسل رسيد، پاهايش در آن گير کرد و فرياد برآورد که کسی بيايد مرا برهاند و دو پاداش از 

درون ديگ رفته مشغول  مشا عربان مانند آن موشی هستيد که ديگی کره يافت و به. من بگيرد
 از بيم آنکه اگر از ديگ او. ديگ يک سوراخ داشت و او از آن وارد شده بود. خوردن شد

کره برسد چندان کره خورد که بسيار فربه شد و چون خواست که از  بيرون شود ديگر نتواند به
او کمک کند تا بيرون آيد؛ و صاحب  توانست، و کسی هم نبود که به سوراخ بيرون شود منی
 و ديد که نعمت مشا عربان مانند آن روباهی هستيد که وارد باغی شد. ديگ آمد و او را کشت

صاحب باغ رفت و راه النۀ روباه را بست و روباه را در باغ . تباهی کردفراوان است و در باغ 
. داديم تا از خيرامتان ره برگيريد مشا امکان می آمديد و ما به مشا به سرزمين ما می. کشت

ور  ايران محله  تا بهوقتی ديديد که اينجا خيرات فراوان است رفتيد و قبايلتان را گرد آورديد
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ولی بدانيد که فرجامتان مهانند فرجام آن مگس و . شويد و مهۀ خيرات را ازآن خودتان کنيد
   ٩٠.کشنت خواهيد رفت آن موش و آن روباه خواهد بود و به

از زبان گزارشگر که مهان پسر رفائيل و مورد اعتماد رستم و خربچينِ سعد بوده 
مغيره و مهراهانش باز رستم کوشيد که بزرگان را متقاعد سازد که اند که پس از رفنت  نوشته

حنوی با عربان کنار آيند تا جمبور نباشند که با آنان  دست از جلاجت بکشند و قبول کنند که به
ولی نتوانست که . را از سر کشور و ملت دور کنند وسيله شر آنان اين وارد جنگ شوند، و به

زرگانْ بيشتر برآن بودند که بايد با عربان جنگيد و آا را از مرزهای دست آورد، و ب موافقتی به
زبان  تبارِ عرب لشکرگاه رستم را رفائيلِ آرامی اين امور حمرمانۀ مربوط به. کشور دور کرد

رساند؛ و اين خربرسانی  زبان مسيحی به سعد می تبارِ عرب مسيحی توسط پسرِ صلوبای آرامی
  . اند مورد ذکر کرده ر چندرا گزارشگران عرب د

اما حقيقت آن بود که عربان . رستم با مهۀ وجودش در تالش بود که ايران را جنات دهد
انگار اين مقدری تاريخی برای . توانست مانعش شود چيزی منی درحال خزشی بودند که هيچ

) يهان و سپهدارانفق(ها را اقتدارگرايان ايران  مهۀ زمينه. بايست اتفاق افتد ايران بود که می
. پيش از اين با کشنت خسرو پرويز و کودتاهای خونين ساهلای گذشته فراهم آورده بودند

ئی که پيشترها به بندگان  دانند؛ يعنی ارادۀ اهللا برآن بوده که وعده را ارادۀ اهللا می مسلمين اين
 مردمِ کند و سرنوشت خاصِ خودش داده بوده را حتقق خبشد و آا را به سروران جهان تبديل

سرزمينهای متدنی،  موضوع اصلی مهانا خزش تاريخی عرب به. دست آا بسپارد جهان را به
دين يک عامل وحدت بود که . و رهايی از تنگنای عربستان بود، و ديگر هرچه بود انه بود

تا خزش داد  آا جهت می عربان را در پيرامون يک حمور گرد آورده بود؛ و اين حمور به
 که در حيره دهها هزار عربی. حتقق برسد و از تنگنای عربستان خارج شوند شان به تاريخی

 را برداشته بار و بنه و مهۀ اثاثشان را بر پشت شترشان اده شانجتمع کرده بودند زن و فرزندان
اق دست خيرات عر ديارشان را برای مهيشه در پشت سرشان رها کرده آمده بودند تا آنکه يا به

روزیِ  بار در بياباای خشک و بی راه کشته گردند و از شرِ زندگی فالکت يابند يا در آن
پيش از اين نيز . اين را مغيره ابن شعبه نيز در سخنانش به رستم گفت. عربستان رها شوند

و مؤمنان وعده داده بود که روزی خواهد آمد که عرا به روستاهائی برسند  پيامرب به� گويا�
نزد ما  دست آورند و به اقوامشان بنويسند که به آا را ببينند و خوراک و پوشاک بسيار به

   ٩١.بيائيد و آن زمينهای خشک را رها کنيد
ياد  بياای گوناگون به  موضوع را به عرائی که در قادسيه جتمع کرده بودند اين
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يکی . کردند خيرات عراق می ی بهيکديگر آورده يکديگر را تشويق به استواری در راه دستياب
اش برای استوار ماندن در جنگ با  وقاص در تشويق افراد قبيله از سران قبايل مهراه سعد ابی

  : گفت آا چنين می ايرانيان، خطاب به
آا دستربد  سال است که مهواره به مشا سه. اهللا اين سرزمينها را برای مشا حالل کرده است

اهللا با مشا است و اگر . توانند اجنام بدهند  برابر مشا هيچ کاری منیزنيد و آا در می
های آا  شکيبايی و استواری داشته باشيد و مردانه جبنگيد سرزمين و اموال و زن و بچه

چنين  تان سست شود ديگر هيچ اميدی به برگشتنتان به ولی اگر اراده. ازآن مشا خواهد شد
ياد داشته باشيد که جز  ای پشت سرتان بنگريد و بهزمينه به. وضعيتی خنواهد بود

   ٩٢.حاصل نيست زمينهای خشک بی
يک شاه باتدبير و يک ارتش منسجم داشت، ولی از هردو  شرايط نياز به ايران در اين

سروسامان دادن  مدينه را پذيرفت و به دانست که بايد باجگزاری به رستم می. حمروم بود
ولی اين فکری بود که طرفداری در ميان بزرگان تيسپون و سران . داوضاع داخلی کشور انديشي

  . جتربه نيز با آن موافق نبود دربار و ارتش نداشت، و شاه يزدگرد کم

   شکست ارتش ايران در قادسيه
پايان رسيده بود و چهارمين  زاد داده بودند به رستم فرخ ئی که عربان به روزه مهلت سه

رستم در آخرين تالش برای متقاعد . از جنگ هيچ گريزی نبود. دروز درحال فرارسيدن بو
عربان و وارد نشدن در جنگ با آا، گفت که شبِ گذشته در  کردن بزرگان بر دادن امتياز به

ئی از آمسان فرود آمد و تيرهای ما را برداشته مهروموم کرد و با  خواب ديده که انگار فرشته
گويد چنانچه  ما می ن رؤياها مهه هشدارهای آمسانی است که بهاي: او گفت. آمسان برد خود به

جنگ دربگيرد ما شکست خواهيم خورد؛ و تر آنست که از هم اکنون تدبيری کنيم و جلو اين 
جائی نرسيد، و او  ولی تالشهای او برای مهدم ساخنت بزرگان با خودش به. شکست را بگيريم

ز رود حيره عبور کرد و در برابر لشکرگاه سعد لشکرگاه برای اينکه آمادۀ جنگ با عربان شود ا
 .ای مشالی عربستان آغاز شده بود که بالئی بودهنگام طوفان پرگرد و غبار بيابا در آن. زد

بنگريد که امروز که روز : پيچيد به بزرگان گفت خود می آمده به رستم که از وضعيت پيش
   ٩٣.وزد ه است و از روبرو برما میکمک عربان آمد جنگ است توفان خاک هم به

دانست که اين عربان برای مردن يا  ولی او می. رستم مردی نبود که از جنگيدن راسد
دانست که قادر  او می. اند؛ و کسانی که چنين باشند او شکست نتواند داد پيروز شدن آمده
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. اند پايان دهد رد آمدهموضوع عربانی که حيره را گرفته و در قادسيه گ خنواهد بود با جنگ به
او وقتی در برابر . دانست که اين جنگ تلفات سنگينی را از سپاه او خواهد گرفت ولی می

خدا جگر عمر را کباب «: گفت بانگ بلند می عربان لشکر آراست سخت در اندوه بود و به
ک و  پنداری که رستم در آن حلظه، پيشاپيش، بر خا٩٤.»کناد که جگر مرا کباب کرده است

شايد او در دلش به شاه . گريست کرد و بر آا می خون افتادن دالورمردان ايران را نظاره می
مشورايش گوش نداده و حاضر نشده بود با عربان کنار آيد و با دادن  کرد که به نفرين می

ن آميزی نسبت به شاه بر زبا او از شدت درد دلش سخنان اهانت. امتيازی کشور را جنات دهد
 منظور ٩٥.»ترسيدم و امسال سال بوزينه است من مهيشه از سال بوزينه می«: گفت آورد و می می

  . تدبير نبود بينِ بی او از بوزينه کسی جز يزدگرد خودبزرگ
هرکدام از سران قبايلِ متعددی که مهراه . جهادگران نيز در برابر او صف آراسته بودند

صف کرده ضمن  قبيلۀ خودشان را در پشت سرِ خود به جنگجويان (*)وقاص بودند، سعد ابی
کردند که بايد تا پای جان جبنگند، و مبادا چنان شود که قبايل ديگر  سخنرانی تشويق شان

اند؛ يا مبادا چنان شود که کسی از اينها از  ببينند که اينها رشادتی کمتر از آا نشان داده
آا افراد قبايلشان را برای مردن . ارمغان آورد ه بهميدان نربد بگريزد و بدنامی را برای قبيل

. کردند که بايد تا پای جان جنگيد و افتخار کسب کرد کردند و مهه را تشويق می آماده می
ايم، و اگر پيروز  بود که ما برای پيروز شدن يا مردن آمدهباره  اين در مهه ها سران قبيلهسخنان 

شت  دختران ايرانيان ازآن ما خواهد شد، و اگر کشته شويم بهشويم زمينها و ثروا و زنان و 
جهادگران  يکی از آا به. خواهيم رفت و آجنا ترين سعادت و لذت در انتظارمان است

های هراسناک است که آدمی  به پشت سرتان بنگريد که مهان کريوه«اش تأکيد کرد که  قبيله
کرد که بايد در اين نربد   قبايل برای مردانش تأکيد میهرکدام از سران. »شود در آا گم می

ها داستان رشاداشان را حديث روزِ خودشان سازند و آنان بتوانند با  چنان کنند که فردا قبيله
به � که تا چند سال پيش ادعای نبوت داشت�طُلَيحه اسدی . روز ياد کنند افتخار از اين

باشيد؛ ) شير(روز بايد مانند اسد  اند، و در اين ام دادهن» اَسد«گفت که مشا را  اسد می بنی
                                                 

:  شرکت کردند عبارت بودند از در جنگ قادسيهکه  شرق و غرب و مشال و جنوب عربستانقبايل(*)
نده، کون، کراد، عک، سر، مشعدان، اَالقيس، ثقيف، هوازن، مهْحنيفه، عبد شيبان، بنی بنی

نيدع، خبزجيله، جب ،عفه، خثعمتيم، بنی هالل، بنی له، بنیم، باه د، بنیلَسيم، اَز حارب، م
يله، ذَن، طی، جمازِ وائل، بنی سعد، بنی عجل، بنی الالت، بنی يماسد، ت ينه، بنیهعامر، ج بنی
از مدينه نيز حدود دويست تن که . ، و چند طايفۀ کوچک جز اينهافَزاره ه، بنیضب هر، بنیف بنی

 . وقاص آمده بودند اصحاب پيامرب بودند با سعد ابی
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پيرزنی از قبيلۀ نومسلمان . جلو بتازيد و در فکر بازگشت مباشيد محله کنيد و پشت مدهيد و به
گفت  که چهار پسرش مهراه جهادگران قبيله بودند به پسرانش رشادت داده می) از يمن(نخع 

ام، مشا مسلمان  پدرتان خيانت نکرده گاه به ستيد، من هيچکه مشا فرزندان يک پدر و مادر ه
   ٩٦.ايد و بايد هرچه رشادت داريد را در اينجا از خودتان نشان دهيد شده

يی  پيکارگران هر قبيله در جايگاه ويژۀ خويش موضع گرفته در پشت سر فرماندهان قبيله
هرکدام از اعضای قبيله . شتندافراد هر قبيله بر رفتار يکديگر نظارت دا. صف شده بودند به

برترين افتخار يک عرب . در انديشه بود که بيشترين افتخار را در نربد نصيب خودش سازد
هيچ افتخاری برای عرب . آن بود که در جنگ رشادت و ور نشان دهد حتی اگر کشته گردد

و از مرگ راسيد و تا استقبال مرگ برود، و مهگان بدانند که ا برتر از آن نبود که متهورانه به
جنگد اهللا  خاطر اهللا می افزود اين باور بود که چونکه به آنچه بر ور عرب می. پای جان جنگيد

او ياری خواهد کرد و خنواهد گذاشت که کشته شود، و اگر کشته شد او را در شت مورد  به
 سپاه رستم را سربازانی .رستم در قادسيه با چنين مردمی روبرو بود. استقبال قرار خواهد داد

خدمت ارتش درآورده شده بودند و بسياری از آا از  زور به شان به دادند که بيشينه تشکيل می
کردند پيروزی يا شکست ايران در اين جنگ هيچ سود و  بوميان عراق بودند که احساس می

رای سربازان تنها تغييری که سرنوشت چنين جنگی ب. زيانی برای آا دربر خنواهد داشت
شد و عربان  شدند آا اربابانشان عوض می بومیِ عراق داشت آن بود که اگر عربان پيروز می

دين آا که  کردند که به گرفتند؛ و از آجنا که اين عربان از دينی پيروی می جای ايرانيان را می
 شوند اربابانی پنداشتند که اگر عربان پيروز مسيحی بود نزديک بود، شايد اين مسيحيان می

از اينها که بگذريم، ارتش ايران يک ارتش . تر از اربابان ايرانی نصيبشان گردد با انصاف
کرد؛ اما عربان در عملْ  نظامی بود که از قواعد و رسوم معمول در جنگهای نظامی پيروی می

را در اثر مهۀ ع. بودند» کماندو«تعبير امروزی  های بزرگی از نيروی شبه نظامی و به جمموعه
و  های متمادی مهارای بسياری در محله و گريز کسب کرده بودند؛ جنگهای غارتگرانۀ سده

زيستند، توان  روزی می انتقال بودند و در بياباای خشک و بی چونکه مهواره در نقل و
 توان جسمی سربازان ايرانی با آن قابل مقايسه ٩٧.بسيار باالئی داشتند) قدرت بدنی(جسمی 

از مهه مهمتر آنکه سربازان رستم در انديشۀ زنده ماندن بودند و عربان در انديشۀ کشته . بودن
مهه دختران زيبارو و نعمتها و لذايی مادی  شت برين و مهمانیِ اهللا رفنت و از آن شدن و به

 از و تفاوت ميان اين دو طرزِ فکر. مند شدن که در قرآن به شهيدان وعده داده شده بود ره
  . زمين تا آمسان بود
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ئی از مقايسۀ توان جسمی  تن در خنستين دور نربد، که منونه به های نربد تن يکی از منونه
يک ايرانی : آوردند چنين بود ياد می گونه که بعدها جهادگران به ايرانيان و عربان است، آن

 او رفت، و دريک جهش کَرِب زبيدی به پيشواز عمرو معدی. آورد طلبيد از صف جدا شده هم
اش برگشته او را در  صف جهادگران قبيله يک خيز به براو دست يافته او را در بغل کشيد و به

يک ضرب شکست و  اش نشسته گردنش را گرفته پيچاند و به برابر صف بر زمين زد و برسينه
با عجمان : اش کرده گفت پس از آن سرش را از تنش جدا کرد و آنگاه رو به اعضای قبيله

   ٩٨.چنين کنيد
ھ ۱۱کَرِب که از متهوران نامدار عربستان و لوانی پرآوازه بود، تا سال  اين عمرو معدی

وارد � که دين عرای مضری بود�خواست اجازه دهد که اسالم  با مدينه در جنگ بود و منی
الفت با مدينه عراق پيش آمد دست از خم اما مهينکه موضوع خزش قبايل عرب به. يمن شود

حتی قيس ابن . عراق شرکت کرد اش مسلمان شد و در لشکرکشی به کشيده خود با افراد قبيله
شده بود نيز دست از ادعايش � موسوم به اسود عنسی�مکشوح مرادی که خليفۀ پيامربِ يمنی 

ی از ور و داستان. مدينه رفته مسلمان شد و اکنون به قادسيه آمده بودند اش به کشيده با قبيله
دهندۀ شخصيت و ور بسياری از عربانی است که در  اند که نشان کَرِب آورده زور عمرو معدی

  : اين داستان چنين است. قادسيه با ايرانيان روبرو بودند
کرب برای  گوئيم عمرو معدی چندسال پس از رخدادهائی که در اينجا از آا سخن می

روز خليفه عمر از او خواست که موارد شنيدنیِ سرگذشت   يکحج و زيارت به مدينه رفته بود؛
. قصد غنيمتگيری بيرون شدم بار به يک: عمرو گفت. پيش از مسلمانيش را برايش بازگويد

اش را در زمين  يک عربِ لَندهوری را ديدم که مششيرش را در دست گرفته بر زمين نشسته نيزه
. »خودت را برای کشته شدن آماده کن«: گفتم. ودفروکرده و اسپش را در کنار خودش بسته ب

ئی زد و بر   مرا شنيد از ترس شهقهنامِمرد تا . »کَرِب عمرو معدی«: گفتم» تو کيستی؟«: گفت
تاختم و جوانی زيبارو را سوار  بار در بيابان اسپ می و يک. زمين افتاده بر جايش خشک شد

برای کشته شدن «: گفتماو رساندم و  دم را بهخو. تاخت بر اسپی ديدم که از جانب يمامه می
: گفتماو رساندم و  باز خودم را به. راهش ادامه داد من توجهی نکرد و به جوان به» !آماده شو

تو «: گفت. »کَرِب عمرو معدی«: گفتم» تو کيستی؟«: گفت» !برای کشته شدن آماده شو«
خون تو بيااليم؛ راهت را بگير و دور  خواهد که دستم را به ای؛ دمل منی مردی حقير و ذليل

کشنت مرد حقيری  ولی من دمل به«: گفت. »خواهد که تو را بکشم ولی من دمل می«: گفتم» !شو
خواهی که تو جلو بتازی و من  می«: گفت. »بايد تو را بکشم«: گفتم. »شود چون تو راضی منی
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تو  تو بتاز و من به«: گفتم» له کنی؟من مح خواهی که من جلو بتازم و تو به تو محله کنم يا می به
او حواله کردم، و در  ام را به دنبالش تاختم و نيزه جوان تاخنت گرفت و من به. »کنم محله می

باره  اش فروخواهم کرد جوان به يک ام را در ميان دوشانه ئی که يقين داشتم که نوک نيزه حلظه
پشت اسپش  ت و او خود را چاالکانه بهزير شکم اسپش رساند؛ ضربت من هدر رف خودش را به

توامن که تو را بکشم ولی  می«: گفتگلوی من اد و  اش را بر برگرداند و نوک نيزه
هم او تاخت و من  باز. »کشم ولی من تو را می«: گفتم. »راهت را بگير و برو. کشمت منی

 از ضربت من گريزاند و دترفن بارِ خنست خودش را با مانند بههم او  دنبالش تاختم و باز به
بار سوم که . »کشمت توامن که تو را بکشم ولی منی می«: گفتاش را بر گلوی من اد و  نيزه

مردی نيست؛  بار از جوان خبشايش بيش از سه«: گفتاش را بر گلويم اد،  مهين منوال نيزه به
خواهد که با هم دوست  آيا دلت می«: گفتم. »کشم؛ راهت را بگير و برو بار چهارم تو را می

با او رفتم و . »آيم من با تو می«: گفتم. »روم سوی مرگ می آری، ولی من به«: گفت» شويم؟
خواهی که بروی  مرگ اينجا است؛ می«: گفت. منزلگاه يک طايفه رسيديم در تاريکی شب به

آنگاه . »اينجا بِايست و مواظب من باش«: گفت. »با تو خواهم بود«: گفتم» يا با من باشی؟
زدن بيرون آمد؛ دختری را زير بغلش گرفته بود و  هم وارد يکی از چادرها شد و در يک چشم به

چريد گرفته دختر را برآن اد و خودش را بر اسپ افکند و مهار  يکی از شتران را که آجنا می
گيرِ  سوار را پی چون اندکی دور شديم، سه اسپ. »راه افت به«: گفتمن  شتر را گرفت و به

جوان . ما رساندند و از جوان خواستند که دختر را رها کند آا خود را به. خودمان ديديم
تر بودند، يکی پس از  جوان دو نفرشان را که جوان. او محله کردند آا به. آا پاسخی نداد به

ه اکنون ک«: گفتپيرمرد . جوان پاسخ نداد» !دخترم را رها کن«: گفتپيرمرد . ديگری کشت
تو محله  خواهی که من اول به ور شوی يا می من محله خواهی که تو اول به چنين است، آيا می

محله کن و بزن؛ آنگاه اگر «: گفتپيرمرد . »کنم تو محله می اول من به«: گفتجوان » کنم؟
 . پيرمرد فرود آورد جوان مششيرش را بلند کرده برسرِ. »توانی در من مانده بود تو را خواهم زد

اش را به شکم جوان فروکرد و هردو با هم بر زمين  مهزمان با فرود آمدن ضربت او پيرمرد نيزه
ولی دختر . افتادند، و دختر و چهارتا اسپ و چهارتا مششير و نيزه و يک شتر برای من ماند

   ٩٩.پس از کشته شدن عاشق و پدر و برادرانش خود را از شتر افکنده کشت
ا چنين مردمی روبرو بودند؛ مردمی که زندگی در بياباای خشنِ ايرانيان در قادسيه ب

. گذرانی تبديل کرده بود نوعی سرگرمی و وقت  شدن را برايشان به عربستانْ کشنت و کشته
در روز . داستان نربد قادسيه را طربی با طول و تفصيل از گزارشهای شاهدان عينی آورده است
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سرِ ظهر پس . هر ادامه داشت باالدستی ازآن ايرانيان بودخنست نربد که جنگ از بامداد تا ظ
از آنکه عرا منازشان را برگزار کردند، چهار بار تکبير پياپی از بان کاخِ مقرِ سعد بلند شد، و 

نشانه بود که محلۀ � ها قرار گذاشته شده بود گونه که پيش از آغاز نربد با سران قبيله آن�اين 
مجعی که تا پاسی از شب ادامه يافت چندهزار عرب  در محلۀ دسته. ندمجعی را آغاز کن دسته

رؤسای .  تن بودند۵۰۰اسد  فقط کشتگان بنی. کشته شدند و بيش از اين تعداد زمخی دادند
قبيله چه رشادائی از  زدند که بنگريد مردان فالن مردانشان بانگ می ها درحين نربد به قبيله

وقتی اَشعث ابن قيس . کردند رشادت بيشتر می دشان را تشويق به؟ و افرا!دهند خود نشان می
کُشند،  جنگند و می گونه می اسد بنگريد که چه دالوريهای بنی به«مردان کنده بانگ زد که  به

، چندتنی از مردان کنده خشمگينانه »مبادا از آا عقب بيفتيد که فردا بر ما فخر بفروشند
   ١٠٠اسد است؟ بينی که رشادای ما بيش از بنی مگر منی: نزد او آمده گفتند به

کوشيدند که با خصم  رو می کردند، از اين عرا برای کشنت و کشته شدن محله می
آويز شوند که يا او را بکشند و رختش را بگيرند يا هردو با هم کشته گردند، و افتخار نصب  گله

افزار  وانند کاری کنند که بر رخت و جنگبيشترين تالش عربان برآن بود که تا بت. عرب شود
يی، افتخار  براساس رسم بازمانده از راهزنيهای ديرينه و جنگهای قبيله. ايرانيان دست يابند

بزرگی بود برای يک عرب که دمشن را بکشد و رختش را تصاحب کند و مورد استفاده قرار 
). يعنی برکشيده شده(شد  يده می نامسلَبدست آورده شده بود  اينگونه به رختی که به. دهد

توانست سلَبی را که برتن  يی و نشانۀ دالوری بود، و عرب می پوشی از افتخارات قبيله سلَب
ديگران نشان دهد تا مهگان بدانند که او مردی را کشته و رختش را برکشيده و بر تن  داشت به

منود که  يدند که چنان ارزمشند مید در قادسيه عرا رختهای بزرگان ايرانی را می. کرده است
کَرِب  عمرو معدی. حتی در خواب هم نديده بودند که روزی چنان رختی بر تن داشته باشند

دنبالش دويدند تا جنات  اش به چندتن از مردان قبيله. ميان ايرانيان تاخت و در غبار گم شد به
او، با . ياريش شتافتند يارانش بهحال  در اين. او زمخی شده از اسپ بر زمين افتاد. دهند اش

زير دست و پای اسپ يکی از سواران ايرانی افکند و دستهايش را با  تنِ زمخی، خودش را به
دو دست اسپ ايرانی گره زد و در زير لگدهای اسپ برآن بود که اسپ را بر زمين بزند و 

و با شتاب دور شد تا جان ايرانی از اسپ فروافتاد . دست آورد سوارش را بکشد تا رختش را به
اسبِ او دست  ياریِ عمرو آمده بودند جنات دهد، و عمرو به خويش را از ديگر عرائی که به

. طلبيد آورد می مقابلۀ يک ايرانی شتافت که هم اسد به مردی از قبيلۀ بنی. يافته برآن سوار شد
مرو دست و پای اسپ ايرانی را او نيز در مقابله با ايرانی زمخی شده بر زمين افتاد و مانندع 
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چندتن از . شد در تالش بود که سوار را بر زمين بزند چسپيد و در حالی که بر زمين کشانده می
لگد  ياريش شتافته بودند فرياد برآوردند که اسپ را رها کند وگرنه به اش که به مردان قبيله

مرد  رخت اين من برآمن که به! يدخواهيد فرياد کن هرچه می«: گفتاو . اسپ کشته خواهد شد
. آويز شود  کارش توانست که سوار را از اسپ بر زمين زند و با او گله او با اين. »دست يامب

مرد را کشته لباسش را از تنش برکشيد و سالحش را تصاحب کرد و افتخار بزرگی  سراجنام اين
های چندنفری  ر دستهدادند که د بيشترين کشتگان را کسانی می. را نصيب خودش ساخت

شدند، و در عين حالی که چهرۀ پيل را جمروح  ور می برای نشان دادن ور به پيالن محله
 پيل ۳۳اند که  نوشته. آمدند شده از پا درمی کردند بيشترشان در زير دست و پای پيلِ عاصی می

   ١٠١.در سپاه ايرانيان بودند
مجعیِ عرا  تن بود، و از سرِ ظهر محلۀ دسته بن در روز دوم نربد در نيمۀ اولِ روز نربد تن

روز نيز ايرانيان رشادای چشمگيری از خود نشان دادند و مشار بسياری از  در اين. آغاز شد
روز افزون بر دو هزار تن شد؛  ئی که کشتگان عرب در آن گونه عربان را بر زمين افکندند، به

ان و بندوان و من جادويه و بزرگمهر مهدانی بر نامهای پيروز چهار تن از دالوران ايران به
   ١٠٢.مجعی کشته شدند خاک و خون غلتيدند و هزاران تن از ايرانيان در نربد دسته

  عربان در اين. مهين منوالْ دوطرف کشتگان و جمروحان بسياری دادند روز سوم نيز به
دی، پياده، به سپاه ايران جات صد مردی و هفتاد مر انگيزی در دسته روز با رشادای شگفت

دو جوان . گرفتند مهان تعداد کشته می دادند و به تاختند و در هر محله مشاری کشته می می
شان کسب کنند، و شنيده بودند که محله  خواستند افتخار بسياری برای قبيله اسدی که می

ند که هرکه به پيل طلبد، زيرا شنيده بود کردن به پيل سپيد ايرانيان بيشترين رشادت را می
. »کار را خواهيم کرد ما اين«: گفتندکشنت رفته است،  ترين وجهی به فجيع سپيد محله کرده به

هاشان چشمان پيل را هدف قرار دادند،  ور شدند و با نيزه دو با هم پياده به پيل سپيد محله آن
ن و جهيدن گرفت، دورِ خودش چرخيد شده به پيلِ عاصی. مششير زدند سپس خرطوم پيل را به

عربان ياد گرفته بودند که پيل . دست عربان از پای درآمدند سواران بر زمين غلتيدند و به و پيل
. رود در می گردد و کنترلش از دست صاحبش به وقتی چشم و خرطومش زمخی شود عاصی می

يق پيالن را طر اين آوردند، و به چشم و خرطوم پيالن وارد می  را به رو بيشترين محله از اين
دويدند و هرکس در جلوشان بود را  هرسو می شده به پيالن عاصی. کشاندند عصيان می به

کردند، و چون در سپاه ايرانيان بودند بيشترين کشتگان زير پای پيالن را ايرانيان  لگدکوب می
نی فشا برای اينکه يک پيل کور شود يا خرطومش قطع گردد چند عرب جان. دادند تشکيل می
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شدند که اين عمل را  دادند ولی يکی دو تن از آا موفق می کشنت می کردند و خود را به می
هم آا که کشته شده بودند با رشادتی که از خود نشان داده بودند برای . اجنام بدهند

عصيان  آوردند، و هم آا که پيل را با کور کردن و قطع خرطومش به شان افتخار می قبيله
   ١٠٣. بودندواداشته

نربد روز سوم نيز تلفات بسيار سنگينی برای دو طرف داشت و تا پاسی از شب ادامه 
روال  روز، به در پايان نربد اين. روز ايرانيان مهۀ پيلهاشان را از دست دادند در اين. يافت

اينک عربان . اردوگاهشان برگشتند روزهای گذشته، توقف شبانه اعالم شد و هردو طرف به
روز گذشته داده بودند دريافته بودند که اگر نربدها  تلفات بسيار سنگينی در خالل سهکه 

روالِ روزهای گذشته ادامه يابد پيروزی بر سپاه ايران دشوار است؛ و بايد حيلۀ بيابانی  به
چهرۀ لشکرگاه ايرانيان  شب، که طوفان شديد شن به لذا برآن شدند که در آن. کار برد به

آا وقتی اطمينان يافتند که . س از آنکه ايرانيان آرام گرفتند شبيخون بزنندوزيد، پ می
اند در دهها دستۀ بزرگ از مردان قبايل خمتلف  ايرانيان سالحهاشان را برآورده و آرام گرفته

ايرانيان که آمادگی برای چنين وضعيتی را نداشتند پريشان . اردوگاه رستم شبيخون زدند به
ولی ضربات متوالی . ند که به سالحهاشان برسند و برای نربد آماده شوندبرخاسته کوشيد

. جات مهاجم که مهچون طوفان ناگهانی فرارسيده بودند مهۀ امکاا را از آا گرفته بود دسته
هر جسم سياهی  زدند، و به عرا در ميان زوزۀ طوفان بيابانی در تاريکی شب نيزه و مششير می

ايرانيان . آوردند بردند و ضربتهاشان را برآن فرود می شد محله می ظاهر میکه در برابرشان 
زنندگان آماده کنند بازهم  گرچه نتوانسته بودند که خود را برای درگيری با شبيخون

شب بيش از  آا آن. شب که در گزارشها آمده است در حدّ ستايش است رشاداشان در آن
دنبال آورد و  داد کشتگان برای عربان پيروزی ايی را بهولی اين تع. شش هزار عرب کشتند

   ١٠٤.شب بيش از ده هزار بود کشتگان ايرانی در اين. شکست سپاه ايران قطعی شد
پس از او ايرانيان در پشت سرِ افسرانی چون . شب کشته گرديد زاد نيز در آن رستم فرخ

د، خسرو شنوم مهدانی، جالينوس، هرمزان، اهود، بشزاد، کارن، شهريار کنارنگ، هيربدزا
بارِ بيابانی  اهوازی دليريها نشان دادند و ساعتها در تاريکی و سرما و طوفان شن و فرخان

بعدها يکی از جهادگران . مهراه آا جان خويش را فدا کردند جنگيدند، و هزاران تن به
پرشان را بر زمين فروکرده در آورد که گروهی از ايرانيان  ياد می به) از قبيلۀ باهله(باهلی 

مهين مرد افزوده . شان کشته شدند پيرامونش گرد آمده بودند و تا پای جان جنگيدند، و مهه
شدن رستم خنواستند که از معرکه بگريزند، و در  که خبشی از سپاهيان ايران پس از کشته
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 مسلمين در پشت سرِ نربد ادامه دادند، و وچند فرمانده به وچند دسته در پشت سرِ سی سی
سراجنام خبشی از ايرانيان کشته شدند و . وچند تن از فرماندهانشان با آا جنگيدند سی

   ١٠٥. خبشی ديگر راه فرار در پيش گرفته جانشان را جنات دادند
 ائی که ايرانيان از خود نشان دادند پيروزی قطعی در قادسيه ازآنبا وجود مهۀ رشاد

روايتی .  صريحی در دست نيستگزارشگونه کشنت شدن رستم  دربارۀ چه. بندگان اهللا شد
افکنده مششيرش را در سياهی شب بر  هرسو مششير می گويد که يک عرب که در تاريکی به می

بار خرسپی زده که رستمِ جمروح در آن حلظه خودش را در پناه آن داشته بوده و مشغولِ نربد 
رستم  او به. او تير افکنده و گفته که جلوتر مبا ک شده رستم بهرستم نزدي وقتی او به. بوده است

محله کرده و يک لنگه بار خرسپ برسر رستم فروافتاده و رستم را گيچ کرده و سبب شده که از 
و عرب با استشمام بوی مشک و عنرب . رودخانه برساند جلو عرب بگريزد و خودش را به

و برآن سياهی گريخته حتما رستم بوده که چنين دانسته که کسی که با فرود آمدن ضربت ا
آب افکنده  را تعقيب کرد و در حالی که رستم خودش را به لذا گويا وی. بوئی از او برخاست

آويز شد و توانست که با فرودآوردن ضربتی بر گونه و  بود پاهايش را گرفته کشيد و با او گله
روايت، طربی  تر از اين اندکی پائين. دا کنددماغش او را از پا دراندازد و سرش را از تن ج

نوشته که پس از آنکه هوا روشن شد عربان در ميان کشتگان گشتند تا جسد رستم را بيابند ولی 
ظاهرا سعد . ، و يکی از عربان مدعی شد که کشندۀ رستم استآمد نهدست  اثری از او به

ه در شک بوده و کسانی از عرای وقاص درمورد اينکه رستم زنده در رفته يا کشته شد ابی
ميان کشتگان فرستاده شايد جسد رستم را  اند به منطقه را که رستم را پيشترها ديده بوده

از مردم منطقه که سابِقًا اتباع ايران (طربی نوشته که يکی از عرای عبادی . شناسايی کنند
 ديگری در برابر دروازۀ کاخِ او سرِ رستم را با سرِ مرد آمد و به سعد گفت که جسد بی) بودند

های بسياری که خورده است قابل شناسايی  ديده است، ولی از ضربه) سرای حمل اقامت سعد(
   ١٠٦.نيست

زاد ستيزِ قدرت سپهداران کشور برای احراز  با شکست قادسيه و کشته شدن رستم فرخ
 از پيش ماند، دروازۀ عراق بر تر سر و سامان سپاهبد باال گرفت و ارتشِ يزدگرد بی مقام ايران

بينی کرده بود در آستانۀ  زاد با اندوه و حسرت پيش روی عربان گشوده شد، و آنچه رستم فرخ
توان  ايران در قادسيه اتش را از دست داد، و عربان متوجه شدند که می. وقوع قرار گرفت

 شد و وحشت از عرب در قادسيه ارتش يزدگرد درهم شکسته. ارتش ايران را نيز شکست داد
سرزمين حيره که پيشتر هم در دست مسلمين بود و رستم گسيل . در سربازان او گسترش يافت
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  . در دست مسلمين تثبيت شد� عمالً�را بازستاند  شده بود تا آن
ھ رستم را اهللا در ۱۵ل در پايان سا« که خوانيم جا می يکدربارۀ تاريخِ رخداد قادسيه 

اين هر دو  ١٠٧. بود۱۶ که رخداد قادسيه در آغاز سال خوانيم و در جای ديگر می، »عراق کشت
 هجری در آن زمان که هنوز تاريخ هجری وضع نشده ۱۶زيرا حمرم سال گزارش درست است؛ 

  ، و با توجه به بنا بر شواهد قطعی. شده است ھ می۱۵بوده دو ماه مانده به پايان سال 
وقاص  طربی نوشته که سعد ابی. ھ رخ داد۱۶ در حمرم سال رخدادهای بعدی، جنگ قادسيه

 در گزارشی که از سخنرانیِ يکی ١٠٨.حيره وارد قادسيه شد دو سال و اندی پس از ورود خالد به
 سال ماندن عرا در  از سران عرب در قادسيه پيش از جنگ برای جهادگران آمده است از سه

اَشعث  ١٠٩.پيش از رخداد قادسيه خرب داده شده استحيره و کاميابيهاشان در تاراج آباديها 
 در  در جنگ يرموککنندگان در جنگ قادسيه بود اش از شرکت ابن قيس کندی که با قبيله

چشمش را از دست داده يک  شرکت کرده و در آجنا ھ اتفاق افتاده بود۱۵شام که در سال 
فرمانی که عمر   و بهندکرده بود کسان ديگری نيز در جنگ يرموک شرکت ١١٠.استبوده 

قادسيه رفتند و در جنگ قادسيه شرکت کردند، که نامهاشان را گزارشهای  برايشان فرستاد به
رخداد قادسيه در مهۀ گزارشها اتفاق نظر دارند که از آجنا که . تاريخی برای ما بازگفته است

 هجری بوده که ۱۶سال توان گفت که در ماه حمرم  طور قطع می ماه حمرم اتفاق افتاد، لذا به
  .  خورشيدی باشد۱۵اوائل اسفندماه سال 

وقاص گزارش پيروزيش را مهراه با خمسِ غنايمی که از  پس از رخداد قادسيه سعد ابی
او فرمان نوشت که عرا را در  دست آمده بود برای عمر فرستاد، و عمر به لشکرگاه ايرانيان به

چراگاه بيابانی   سعد نوشت که عربان خوی شتر دارند و بهاو به. مهاجنا که هستند اقامت بدهد
سر بربند که برای گوسفند و شتر مناسب باشد؛ و بايد که  توانند به مندند و در زمينی می عالقه

 سعد پس از بررسی زمينهای ١١١.در جائی اقامت بگيرند که دور از دريا و زمينِ مرطوب باشد
شنیِ نسبتا مرتفعی در کنار  باالتر از قادسيه در زمين ريگیپيرامون قادسيه جهادگران را اندکی 

 کوفهويران جنف بود و  زمين در کنار شهرِ نيمه اين . های فرعیِ فرات اسکان داد يکی از شاخه
 البته شورستان نامِ ايرانیِ ١١٢.گفتند می» سورستان«بالذری نوشته که کوفه را . نام داشت

زمان مرکز جتمعِ قبايل  کوفه از اين. رستان واقع شده بودسرزمينِ حيره بود و کوفه در شو
  . درون عراق و ايران شد جهادگر برای محله به

جنوب عراق نيرو بفرستند، به  پنداشت ممکن است ايرانيان از خوزستان به عمر که می
د مازنی را با گروهی از جهادگران روانۀ جائی کن» عتبه ابن غزوان«عمر سعد فرمان نوشت که 
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» اَرض اهلند«روزگار  اند که اينجا را در آن واقدی و طربی نوشته. که بعدها بصره شد
  :  طربی نوشته که عمر به عتبه ابن غزوان گفت(*)).يعنی سرزمينِ هندوستان(ناميدند  می

 برادرانشان  خواهم که تو را به ارض اهلند بفرستم تا مردم آن ناحيه را از کمک کردن به می
… دست مشا بگشايد رادرانتان بازداری و با آا جبنگی شايد اهللا آن سرزمين را بهبرضد ب
حد سرزمين عجم برسی فرود آئيد و اقامت  حدّ سرزمين عرب و خنستين آخرين  چون به
فرستم که يکی از اماکن مهم دمشنان است، و  من تو را به اَرض اهلند می… گزينيد

   ١١٣.اش دست يابی کند و بر زمينهای تابعهاميدوارم که اهللا تو را ياری 
به مهين � قُطبه ابن سويد�مهراه رئيسشان  شيبان به ذُهل از بنی   در اين زمان طايفۀ بنی

اند که او يک روستائی را مورد  نوشته. دادند منطقه رفته روستاها را مورد دستربد قرار می
ند زيرا بعدها ر املرأه ناميده شده با مهين ا نام اصلی اين روستا را ننوشته. دستربد قرار داد

اند  که از  نام کماندار دختر نرسی نوشته نام شناسانده شد؛ و نامِ کالنترِ روستا را بانوئی به
دهد که کماندار با قطبه وارد  گزارش بالذری نشان می. ماه بوده است اسپ خاندان گَشن

اين بانو تا . جان و مالِ مردم روستا خودداری ورزد او داد تا از تعرض به مذاکره شده اموالی به
دست عرا افتاد مهچنان و در ميان عرائی که وارد  طور کامل به چند سال ديگر که منطقه به

» مرأه« عرا او را ١١٤.منطقه شده بودند دارای نام و آوازه بود، سپس در تاريخ گم شده است
ر املرأه بعدها که . را ر املرأه گفتند وستا اده آن، و نامش را بر اين ر)يعنی زن(ناميدند 

  . صورت شهری بزرگ درآمد ضميمۀ بصره شد پادگانشهر بصره تأسيس شد و گسترش يافته به
چند . مازن و مردم طائف روانۀ منطقه شد عتبه ابن غزوان با گروهی از جهادگران بنی

جائی رسيدند که   غربی اروندرو بهزمينهای اينها در. او پيوستند قبيلۀ بدوی نيز در راه به
من فرموده که مستقر  مهينجا است که عمر به«: گفتعتبه . ماورای آن باتالق و نيزار بود

اينجا . ناميدند  میبصرهئی که داشت  سبب طبيعت کچی زمين را بوميان منطقه به اين. »شوم
 و نزديکترين ستائی وجود نداشتيشان بود که روئی از توابعِ دشت م سرزمين دورافتاده

 لَّهآباديش بندرگاهلّه تا کنون .  با حدود ده کيلومتر فاصله بر کرانۀ غربی اروندرود بوداُباُب
                                                 

پنداشتند و حتی  می) يعنی خسرو(» کسرا«گونه که هرکدام از شاهان ايران را   مردم مدينه مهان(*)
مهان سرزمينی ) يعنی ايران(» فارِس«کردند که  ناميدند، گمان می شيرويه و يزدگرد را نيز کسرا می

پنداشتند که مرزهای فارِس از شرق دجله  است که در ميان دو رود دجله و فرات واقع است، و منی
واقع شده است، لذا ) يعنی ايران(آا شنيده بودند که هندوستان در شرق فارِس . فراتر برود

رو عمر در اين زمان که هنوز با ايران آشنا  از اين. پنداشتند ا هندوستان میخوزستان و جنوبِ ايران ر
 . ناميد می» ارض اهلند«نشده بود اين سرزمينها را 
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 سپاهی ۵۰۰گرفتند و  آجنا لو می بندرگاه مهم جنوب عراق بود، کشتيهای بازرگانی در
   ١١٥.کردند ازبندرگاه حفاظت می

منطقه، در گزارش   ابن غزوان با نيروهای ايرانی در ايندربارۀ خنستين درگيریِ عتبه
سوی اينها شتافتند؛ و فرماندهشان تا  لشکر چهارهزار مردی به اند که يک  آميزی نوشته اام

و . »برويد بند بر گردنشان اده بياوريد! اينها چيزی نيستند«: گفتاينها افتاد  چشمش به
  و چون نيمۀ دوم روز آغاز شد به. »ام جنگ رفته رب بهمن مهراه پيام«: گفتيارانش  عتبه به

شان را کشتند، و فرماندهشان را  آا محله کردند و مهه پس به. »محله کنيد«: گفتيارانش 
   ١١٦.زنده گذاشته اسير کردند

چه بسا که بيشينۀ عرا در . اند بينيم، اين گزارش را مبهم و آشفته بازگفته چنانکه می
بارها با «عتبه که . اند اند و دستۀ کوچکی در معرض ديد بوده کرده بودهآن حوالی کمين 

را ازبر بوده، با رئيس اينها وارد مذاکراتی » احلَرب خدعه«بوده و درسِ » جهاد رفته پيامرب به
اند تا فرماندهشان مذاکراتش را با عرا  های نيزارها آسوده شده، و سربازان ايرانی در سايه

گروگان گرفته و سربازان را جمبور کرده که  عتبه در حلظۀ مناسبی اين فرمانده را به. متام کند
  . کشنت داده است بهو پا بسته تسليم شوند، و آنگاه مهه را 

در مشالِ (آب  نام مرغ نربد بعدیِ عتبه ابن غزوان با نيروهای ايران در کنار روستائی به
عربی،  به(نام پيلگان  ری رفته بودند، و افسری بهگي عرا برای غنيمت. اتفاق افتاد) بصره

دو . مقابلۀ آا شتافت، ولی پيروزی از آن عتبه شد که فرمانده قرارگاه اَبرقُباد بود به) فيلکان
منطقه گرد آمده بودند بندرگاه  رخدادها، و زمانی که انبوهی از عرا در اين ماهی پس از اين

ربی نوشته که نيروهای مدافع اُبلّه بيرون آمدند و با عتبه نربد کردند ط. تصرفشان درآمد اُبلّه به
شهر نزديک شدند مردم از شهر  ولی با شکست به شهر گريختند، و چون جهادگران به

غنيمت  گريختند، و عتبه و جهادگران وارد شهر شدند و اموالی که در شهر مانده بود را به
يکی از جهادگران گفته که از مجلۀ اشيائی که .  و ثرومتند بوداُبلّه بندرگاه بازرگانی. گرفتند

من رسيد يک ديگ بزرگی بود که پنداشتيم مس است، و پس از  در تقسيم غنيمتهای اُبلّه به
موضوع را به عمر نوشتند، و عمر رهنمود فرستاد که . آنکه مالِ من شد معلوم شد که طال است

فهميده که طال است بايد از او گرفته شود و در ميان مهه   میشده او اگر وقتی غنيمتها تقسيم می
من سوگند . تقسيم گردد؛ ولی اگر سوگند خبورد که مس پنداشته است برای خودش باشد

   ١١٧. بعدها فروختم و صاحبِ ثروت بسيار شدم وام؛ و برای خودم ماند خوردم که مس پنداشته
دست آوردند؛ و چون شنيده  لّه کلوچه بهيکی ديگر از جهادگران بعدها گفته که در اُب
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مهين است که ما را فربه «: گفتند يکديگر می شود، به بودند که هرکس کلوچه خبورد فربه می
ديدند که فربه  نگريستند، و چون می بازوانشان می خوردند و به آا کلوچه می. »خواهد کرد

   ١١٨»!شويم م و فربه منیخوري عجيب است که کلوچه می«: گفتند هم می اند به نشده
مدينه رفت، و مردم از او  اند که چون فرستادۀ عتبه ابن غزوان با خربِ فتح ابلّه به نوشته

؛ و مردم »کنند مسلمين در آجناها طال و نقره جاروب می«: گفتدربارۀ منطقه جويا شدند، او 
 و بر مشارشان افزوده بصره رغبت بيش از پيش نشان دادند وقتی چنين شنيدند برای رفنت به

   ١١٩.شد و نيرويشان فزونی گرفت
درون عراق بود، بصره مرکز  گونه که کوفه مرکز جتمع قبايل جهادگر برای محله به مهان

اين دو نقطه در آخرين . درون خوزستان شد جتمع خبشی ديگر از قبايل جهادگر برای محله به
گونگی تبديلِ   گفتار بعدی دربارۀ چه در.حد بياباای مشالی عربستان واقع شده بودند

  .شهرهای عرب و سپس به مهمترين مراکز متدنی سخن خواهيم داشت دو نقطه به پادگان اين
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